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ΘΕΜΑ: Επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., σχετικά με τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
και των διακινούμενων πληροφοριών μέσω αυτών, που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Πράξης
‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013».

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Προδρ. 6/2014/8.07.2014 έγγραφο του Συντονιστή του προγράμματος
‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’.
Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού του Υπ.Υ.Με.Δι., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφάλειας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και
συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕλλάδαΚύπρος 2007-2013», θα προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., σχετικά, αφενός μεν με τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Πράξης
‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’ και αφετέρου με τον προσδιορισμό των
διακινούμενων πληροφοριών μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη
λειτουργία αυτών, ως εξής:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Φ.Π.Α.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., σχετικά:
α. Με τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Πράξης ‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’.
β. Με τον προσδιορισμό των διακινούμενων πληροφοριών μέσω των ηλεκτρονικών
πλατφορμών και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία αυτών
Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα
H πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80%
και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%, στο
πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδας - Κύπρου» 2007
-2013 [ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2014, της
ΣΑΕ – 063/8 (MIS: 2013ΣΕ06380006)
ΠΕΡΙΠΟΥ 19.000,00€
23%
Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15.07.2014 και ώρα 14:00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του
Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2, 101 91 Παπάγου)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, μέχρι την 15η Ιουλίου
2014 και ώρα 14:00, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου). Οι
προσφορές θα συνοδεύονται με επιστολή κατάθεσης η οποία θα πρωτοκολλείται. Η κατακύρωση θα γίνει
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1 - Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ. Υλικού
2 - Δ. Σταματιάδης
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Σελίδα 1 από 5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΓΟ: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για την πράξη «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 2007-2013, σχετικά:
α. με τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο της πράξης ‘ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ’, και
β. με τον προσδιορισμό των διακινούμενων πληροφοριών μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών και του
απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία αυτών.

I.Αντικείμενο του έργου:
Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται σε:
Υποέργο 1: Προσδιορισμό:
1α) των απαιτήσεων που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία εθνικών και διεθνών μεταφορών
εμπορευματοκιβωτίων και
1β) των αρχών, απαιτήσεων, προτύπων και προδιαγραφών σχεδιασμού, υλοποίησης, εφαρμογής και
επικαιροποίησης του περιεχομένου των πλατφορμών:
 ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών,
 πληροφόρησης και ασφάλειας λιμενικής κοινότητας,
 εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων,
 έξυπνου συστήματος μετακινήσεων και ασφάλειας,
 συστήματος συνδυασμένων και έξυπνων μεταφορών,
ώστε να είναι λειτουργικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Υποέργο 2: Προσδιορισμό:
2α) του είδους των διακινούμενων πληροφοριών και της μορφής των ανταλλασσόμενων δεδομένων, με
βάση και τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πλατφόρμες:






ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών,
πληροφόρησης και ασφάλειας λιμενικής κοινότητας,
εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων,
έξυπνου συστήματος μετακινήσεων και ασφάλειας,
συστήματος συνδυασμένων και έξυπνων μεταφορών,

καθώς και των χαρακτηριστικών τους (πρωτόκολλα επικοινωνίας, κλπ χαρακτηριστικά).
2β) του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία των
ηλεκτρονικών πλατφορμών.
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II.Προσόντα υποψηφίου Αναδόχου
Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο στο οποίο τουλάχιστον ένα μέλος της
ομάδας έργου που θα αξιοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, αποδεδειγμένα, επί ποινή
αποκλεισμού:
1. Να υλοποιεί επιτυχώς ή να συμμετέχει στην υλοποίηση με επιτυχία ή να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία
ή να έχει συμμετάσχει στην ολοκλήρωση με επιτυχία, τουλάχιστον ενός (1) έργου, σχετικού με:
1.1. πολιτικές και πρακτικές αποδοτικής μετακίνησης, πληροφόρησης, ασφάλειας και προστασίας
μετακινουμένων και εμπορευμάτων σε μεταφορικά συστήματα, δια μέσου λιμένων σύμφωνα και με τις
ανάγκες των χρηστών
1.2. τη δημιουργία μεθόδων και συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν δεδομένα πραγματικού
χρόνου για την πρόβλεψη σε συστήματα μεταφορών
1.3. το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων, τα οποία
χρησιμοποιούν δεδομένα πραγματικού χρόνου και βασίζονται στην λειτουργία εξοπλισμού ευφυών
συστημάτων μεταφορών σε λιμένες
1.4. τον εξοπλισμό ευφυών συστημάτων μεταφορών και συγκεκριμένα σε συστήματα: μηχανικής
όρασης, ανάλυσης και αναγνώρισης εικόνας, ανάγνωσης και αναγνώρισης πινακίδος οχήματος, ραντάρ,
κ.ά.
1.5. την ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία δεδομένων καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ
υποσυστημάτων σε πραγματικό χρόνο.
2. Να έχει:
2.1. ερευνητικό έργο το οποίο να συνίσταται σε τουλάχιστον μία (1) διεθνή δημοσίευση ή μία (1)
συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο σχετικό με το αντικείμενο του έργου.
2.2. τουλάχιστον πέντε (5) έτη διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο του έργου, σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα .
2.3. συμμετάσχει στη συγγραφή τουλάχιστον μίας (1) υποβληθείσας τεχνικής έκθεσης στα πλαίσια
διεθνούς έργου ή σε τουλάχιστον ένα (1) ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συναφές αντικείμενο.
Για την απόδειξη της πείρας στα ανωτέρω πεδία, υποβάλλονται τα εξής:
1. Βιογραφικά Σημειώματα (του φυσικού προσώπου ή τουλάχιστον ενός μέλους της ομάδας έργου που
θα αξιοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος) με αναφορά σε στοιχεία που τεκμηριώνουν τα παραπάνω έργα.
2. Πιστοποιητικά ή πρωτόκολλα παραλαβής που έχουν συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από αρμόδια
Δημόσια αρχή, εάν πρόκειται για έργα αναθετουσών αρχών τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή βεβαίωση
επιτυχούς εξέλιξης εάν πρόκειται για έργα σε εξέλιξη.
3. Βεβαιώσεις-Δηλώσεις από Ιδιωτικό Οργανισμό, εάν πρόκειται για υπηρεσίες ιδιωτών ή αν αυτό δεν
είναι δυνατόν, υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα ότι πράγματι ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη.
III.Παραδοτέα:
Με τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τεχνική έκθεση, σύμφωνα με τα
υποέργα 1 και 2 του Έργου.
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IV.Τρόπος πληρωμής:
Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.
V.Αξιολόγηση προσφορών
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας
80%.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α

Σαφής
και
αναλυτική
περιγραφή
μεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου

Β

Γ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
της

Περιγραφή δομής /οργανωτικού σχήματος
ομάδας
έργου,
σαφής
προσδιορισμός
αρμοδιοτήτων και ρόλων
Σημείωση: Σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
τότε αυτό λαμβάνει το μέγιστο του παρόντος
κριτηρίου

20%

30%

Σαφήνεια της πρότασης σε επίπεδο τεχνικής
λύσης ώστε να καταδεικνύεται η κατανόηση
50%
απαιτήσεων,
στόχου
και
έκτασης
του
αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

100%

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα βαθμό για την τεχνική
προσφορά κάθε υποψηφίου θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου
καθορίζεται σε 100 βαθμούς, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της τεχνικών
προδιαγραφών. Προσφορά που θα συγκεντρώνει σε κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων,
βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς, στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών
Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων.
Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων αποτελεί το Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου
ΤΒi.
Για κάθε προσφέροντα, θα υπολογιστεί ο Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (KBi), ως εξής:
ΚΒi = Kmin/Ki x 100
όπου Κmin = το ποσό της αμοιβής της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή και Ki = το ποσό της
αμοιβής τη προσφοράς i.

Στη συνέχεια, γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών, για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς. Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 20%.
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Προς τούτο, εξάγεται ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Λ) κάθε προσφέροντος, με βάση τον
ακόλουθο τύπο:
Λ= ΤΒi x 0,8 + ΚBi x 0,2
όπου TB(i) = Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς και KB(i) = Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς.
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
αύξουσα σειρά του βαθμού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος, θα είναι ο προσφέρων με το
μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Λ).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.
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