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Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή εξειδικευµένου
αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου
τεχνικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για το
πρόγραµµα FutureMed (Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a
sUstainable impRovemEnt of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED
area), στo
πλαίσιο του Προγράµµατος Μεσογειακός Χώρος (MED), άξονας
προτεραιότητας 3-1».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1 - Τις διατάξεις :
α) Του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
β) Του π.δ. 293/1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
263/Α/26-11-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
δ) Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), όπως
ισχύει (εφαρµοζοµένου αναλογικά).
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ε) Της παραγρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
στ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-201), όπως ισχύει.
ζ) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
θ) Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή
του µε το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013.
ι) Του π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013).
ια) Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει,
σύναψη δανείων υπό του ελληνικού δηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος
Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (Άυλοι Τίτλοι)»
(ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994).
2- Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
α) Οικ. 36755/4927/24-07-2013 του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής…. » (ΦΕΚ 1840/Β/29-07-2013).
β) 35130/739 / 9-8-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010).
γ) 329/03-07-2013 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ 1655/Β/4-7-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Οικ. 40898/5356/14-08-2013 Κ.Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και των
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 2246/Β/10-9-2013).
3-

Τη µε αριθµ. 45074/∆Ε-5032/14-10-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
έτους 2013 το έργο: «Κάλυψη της Εθνικής Συµµετοχής του έργου FUTUREMED», στη ΣΑΕ
063/2 µε προϋπολογισµό 40.000 € που αντιστοιχεί µόνο στην εθνική συµµετοχή 25%.

4- Τη µε αριθµ. οικ. 8594/72/Φ1/07-02-2014 πρόταση της ∆/νσης Τηλεπικοινωνιακών και
∆ικτυακών Υποδοµών του Υπ.Υ.Με.∆ι. για την εγγραφή πίστωσης ποσού # 120.000,00€ #,
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στο υπό κατάρτιση Π.∆.Ε. έτους 2014, για το έργο: «Κάλυψη της Εθνικής Συµµετοχής του
έργου FUTUREMED» µε κωδικό αριθµό 2013ΣΕ06320001.
5- Tα από 13-01-2014 και 05-02-2014 έγγραφα της Οµάδας Έργου για τη διαχείριση του
Προγράµµατος FutureMed, σχετικά µε τη διαβίβαση τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας του
διαγωνισµού µε θέµα «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής υποστήριξης προς το
Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων για το πρόγραµµα FutureMed (Freight and
passengers sUpporting infomobiliTy systems for a sUstainable impRovemEnt of the
competitiveness of port-hinterland systems of the MED area), στo
πλαίσιο του
Προγράµµατος Μεσογειακός Χώρος (MED), άξονας προτεραιότητας 3-1».
6- Την ανάγκη συγκρότησης ειδικής επιτροπής διενέργειας του ανωτέρου διαγωνισµού, λόγω
της πολυπλοκότητας, ειδίκευσης και ιδιοµορφίας του έργου.
7- Τις από 24-01-2014 και 13-02-2014 ανακοινώσεις περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, για την
ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών προκειµένου για τη συγκρότηση των
επιτροπών α) αξιολόγησης αποτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού και β) εξέτασης
και κρίσης των ενστάσεων και των προσφυγών.

8- Τα από 28-01-2014 και 17-02-2014 πρακτικά δηµόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (λόγω ύψους δαπάνης), σε ευρώ, µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά,
προκειµένου να επιλεγεί ανάδοχος, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου : «Παροχή
υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και
∆ικτύων για το πρόγραµµα FutureMed (Freight and passengers sUpporting infomobiliTy
systems for a sUstainable impRovemEnt of the competitiveness of port-hinterland systems of
the MED area), στo
πλαίσιο του Προγράµµατος Μεσογειακός Χώρος (MED), άξονας
προτεραιότητας 3-1».
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και το έργο του αναδόχου περιγράφονται
αναλυτικά στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας.
Ο χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου αρχίζει από την υπογραφή της
σύµβασης και λήγει την 31η/05/2015.
Σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου FutureMed από την Κοινή Τεχνική Γραµµατεία
(JTS), το έργο δύναται να παραταθεί αντίστοιχα, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωση
του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες το ανώτατο
από την αρχική συµβατική ηµεροµηνία. Με τη συµµετοχή τους στον παρόντα διαγωνισµό, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεσµεύονται ανεπιφύλακτα ότι σε περίπτωση χρονικής παράτασης του
έργου δεν θα εγείρουν ουδεµία περαιτέρω οικονοµική αξίωση πέραν του συµβατικού
τιµήµατος.
Το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο Παράρτηµα «Τεχνικές
Προδιαγραφές», αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του προγράµµατος
FutureMed, για τις δράσεις ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα, το αντικείµενο
αφορά στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 3 και 5, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην εγκεκριµένη Αίτηση Συµµετοχής (Application Form) και στη Σύµβαση Χρηµατοδότησης
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(Subsidy Contract), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της
διακήρυξης. Τα εν λόγω παραρτήµατα είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής: http://www.yme.gov.gr, όπου θα δηµοσιεύονται και πληροφορίες για το διαγωνισµό.
2 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (Ηµεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του
π.δ. 118/2007 (εφαρµοζοµένου αναλογικά) και τους όρους της παρούσας απόφασης.
4 - Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(διενέργειας), αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) ΤΣΑΝΗ ΗΛΙΑ, ως Πρόεδρο,
β) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ως µέλος και,
γ) ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους ΚΑΤΣΙΑ∆Α ΘΕΟ∆ΩΡΑ (αναπληρώτρια του Προέδρου),
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ και ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.
Η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων (διενέργειας) του
διαγωνισµού, έλαβε χώρα κατόπιν της διενέργειας από την Υπηρεσία µας, δηµόσιας κλήρωσης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-112011 και στην Εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της ως άνω
απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε
φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για
τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
5 - Έργο της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι :
α) Η αποσφράγιση, µονογραφή κατά φύλλο, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Υποδοµών,
Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής και
β) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η τελική αξιολόγηση των προσφορών
και η υποβολή του σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Υποδοµών, Προµηθειών
και ∆ιαχείρισης Υλικού της Αναθέτουσας Αρχής, µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας
του διαγωνισµού.
6 - Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για την εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των προσφυγών,
αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) ΠΟΥΛΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ, ως Πρόεδρο,
β) ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟ ΣΠΥΡΟ, ως µέλος και
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γ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους ΟΡΦΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (αναπληρώτρια της Προέδρου),
ΚΑΚΟΥΛΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΖΩΗ.
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των διοικητικών προσφυγών,
που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού έως και
την κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη ∆/νση Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού.
7- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι :
Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως τις 21-07-2014,
ηµέρα ∆ευτέρα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής [ Αναστάσεως
2 και Τσιγάντε - Παπάγου και ώρα 11:00΄ π.µ. ], σε σφραγισµένο φάκελο µαζί µε
επιστολή τους, προκειµένου να πρωτοκολληθούν. Η επιστολή θα πρέπει να
αναφέρει την επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψηφίου και να γράφει ευκρινώς
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Προσφορά
β) Τίτλος Αναθέτουσας Αρχής
γ) Αριθµός ∆ιακήρυξης
δ) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού
Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο, µετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Εφόσον επιθυµούν οι υποψήφιοι, µπορούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση,
από την παραπάνω αναφερόµενη επιτροπή των προσφορών, στις 22-07-2014,
ηµέρα Τρίτη στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε–
Παπάγου), Γραφείο 605 και ώρα 12:00΄.
8 - Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους, ως εξής :
α) «υποφάκελος τεχνικής προσφοράς» και
β) «υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς».
Στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Στο σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται, µε
ποινή την απόρριψη της προσφοράς, τα οικονοµικά στοιχεία.
Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Τα περιεχόµενα των υποφακέλων τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να
υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει την
ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, το δε άλλο θα
φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και µπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων
εγγράφων. Το "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" επικρατεί όλων (συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών
αντιγράφων), σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Αρχικά η επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους τεχνικών προσφορών, µονογράφονται
δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλες οι τεχνικές προσφορές, ανά φύλλο. Οι
υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται
και φυλάσσονται από την επιτροπή, µε ευθύνη του προέδρου της, για να αποσφραγισθούν
την ηµεροµηνία, που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.
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Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και έγινε τεχνικά αποδεκτή η
προσφορά τους, µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί µε τηλεοµοιοτυπία, τρεις
(3) τουλάχιστον ηµέρες προ της
ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές
προσφορές.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

9 - Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και µονογραµµένες και δεν θα φέρουν
παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και
µονογραµµένες από τον υποψήφιο, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού,
κατά τον έλεγχο, θα µονογράψει τις διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν
από την αποσφράγιση της προσφοράς.
Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών, ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
10 - Η τελική κατάταξη των προσφορών γίνεται (µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών) κατά αύξουσα τάξη, µε βάση τον ακόλουθο τύπο :
Λ = ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου:
ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi = το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή
ΚΒi = Kmin/Ki*100 όπου
Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
Κi = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i
Με βάση τον τελικό βαθµό συνολικής προσφοράς (Λ), οι υποψήφιοι θα καταταχτούν κατά
αύξουσα σειρά του βαθµού τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι αυτός µε το
µεγαλύτερο τελικό βαθµό συνολικής προσφοράς (Λ).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα παραπάνω
κριτήρια. Αντιπροσφορές σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και για ουδεµία αιτία γίνονται
δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά υποψηφίου Αναδόχου είναι χαµηλότερη κατά
30% ή παραπάνω από τον προϋπολογισµό του έργου, η επιτροπή υποχρεωτικά θα ζητεί
γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του.
Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν:
α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή / και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
υποψήφιος Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών και
γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
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Η επιτροπή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο Ανάδοχο, τη σύνθεση της προσφοράς
βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών και γνωµοδοτεί στο σχετικό πρακτικό της για
την απόρριψη ή µη της συγκεκριµένης προσφοράς.
11 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται
στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Οι τιµές θα αναγράφονται
ολογράφως και αριθµητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς
άλλο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές στην προσφορά των υποψηφίων, θα δίνονται, ως εξής :
α) τιµή συνολικού κόστους (χωρίς Φ. Π. Α.) για την παροχή όλων των ζητουµένων
υπηρεσιών,
β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω υπηρεσίες.
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία) και
γ) τιµή συνολικού κόστους (µε Φ.Π.Α.) για την παροχή όλων των ζητουµένων υπηρεσιών.
Η συνολική τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών.
Προσφορά, που δε θα περιλαµβάνει όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες, δε θα λαµβάνεται
υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους υποψηφίους στοιχεία, απαραίτητα
για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
12 - Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής του έργου, η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική απόφαση.
13 - Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνει ως εξής:
•

Ο Ανάδοχος θα λάβει προκαταβολή ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) του Συµβατικού
Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) µε την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι
ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

•

Ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την παραλαβή της
πρώτης Έκθεσης Απολογισµού.

•

Ποσοστό τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την παραλαβή
της τρίτης Έκθεσης Απολογισµού.

•

Ποσοστό τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την παραλαβή
της πέµπτης Έκθεσης Απολογισµού.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος για οποιοδήποτε λόγο,
µετατίθεται αντίστοιχα και η ηµεροµηνία πληρωµής του Αναδόχου.
Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.
Κατά την πρώτη πληρωµή, θα διενεργηθεί εφάπαξ, η προβλεποµένη από το ν. 4013/2011
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού
0,10% επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α.
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Στις παραπάνω πληρωµές ουδεµία κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου θα γίνει στον ανάδοχο.
Σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών
43115/5-11-52, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 2957/1954, καθώς και το άρθρο 11 § 1, 2 του ν.
2860/2000, οι δαπάνες για αγορά και προµήθεια αγαθών και ειδών, εκτέλεση έργων,
µισθώσεων ακινήτων κ.λ.π. που βαρύνουν αµιγώς τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων
Επενδύσεων απαλλάσσονται από την υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3% του άρθρου 22 του
Π.∆.422/81.
14 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
# 50.000,00 € # πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
εξήντα µιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ # 61.500,00 € # και βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το έργο: «Κάλυψη της Εθνικής Συµµετοχής του
έργου FUTUREMED» στη ΣΑΕ 063/2 µε κωδικό αριθµό 2013ΣΕ06320001.
15 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, αν αυτό
κριθεί ασύµφορο.
16 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
- Τα από 28-01-2014 και 17-02-2014
Πρακτικά ∆ηµόσιας Κλήρωσης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆Ι.
1 - Αναφερόµενους (6), µέλη της επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
2 - ∆/νση Οργάν. και Πληροφορικής
(για ανάρτηση της παρούσας στην
ιστοσελίδα του ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆Ι.)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆Ι.
α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
δ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Τηλεπ/νιών & Ταχ/µείων
ε) Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
στ) Γενικό ∆ιευθυντή
Τηλεπ/νιών & Ταχ/µείων
ζ) ∆ιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών & ∆ικτυακών Υποδοµών
η) Αναφερόµενους (6), µέλη της επιτροπής
Εξέτασης των Ενστάσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Προµηθειών, Υποδ. & ∆ιαχ. Υλικού
2 - Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
3 - Α. Ζώτου
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Ακριβές Αντίγραφο

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2014 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικές Προδιαγραφές
για το διαγωνισµό µε αντικείµενο:
«Παροχή υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων για το πρόγραµµα FutureMed (Freight and passengers sUpporting
infomobiliTy systems for a sUstainable impRovemEnt of the competitiveness of port-hinterland
systems of the MED area), στo πλαίσιο του Προγράµµατος Μεσογειακός Χώρος (MED), άξονας
προτεραιότητας 3-1»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 50.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
1. Εισαγωγικές πληροφορίες
Το πρόγραµµα FutureMed, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος διακρατικής
συνεργασίας (MED) και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%, στοχεύει στην ενδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας των λιµενικών συστηµάτων στην περιοχή της Μεσογείου µέσα από την αξιοποίηση
τεχνολογικών και διαδικαστικών καινοτοµιών, µε στόχο τη βελτίωση της προσβασιµότητας των
Μεσογειακών λιµένων και της διασφάλισης της βιώσιµης ανάπτυξης των µεταφορών στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου. Η κεντρική ιδέα του έργου εστιάζει στη δηµιουργία διαλειτουργικών συστηµάτων
διαχείρισης πληροφοριών και στη µείωση του εξωτερικού 'κόστους' των µεταφορών (externalities).
2. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος:
To FUTUREMED εστιάζει σε τρεις τοµείς του στρατηγικού προγράµµατος MED, τις επιβατικές,
τουριστικές και εµπορευµατικές µεταφορές επικεντρώνοντας στην υλοποίηση διαλειτουργικών
πληροφορικών συστηµάτων για τη βελτίωση της διαχείρισης και τη µείωση των εξωτερικών συνεπειών
και επιπτώσεων των µεταφορών (externalities). Μέσα από την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων υπηρεσιών πληροφόρησης κινητικότητας (infomobility), µελετών και µιας σειράς πιλοτικών δράσεων, το
πρόγραµµα
στοχεύει στον περιορισµό των παραγόντων που αποτελούν τροχοπέδη στην
προσβασιµότητα των λιµένων, στη βελτίωση της συνδεσιµότητας αυτών µε την ενδοχώρα και στην
ενίσχυση της ελκυστικότητας των Μεσογειακών λιµένων.
Ενδεικτικές δράσεις και εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προγράµµατος είναι:
Τεχνολογικές λύσεις µε στόχο:
• την ενίσχυση της διαφάνειας της αλυσίδας θαλασσίων- σιδηροδροµικών µεταφορών,
• την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης κινητικότητας (infomobility services) στον τοµέα
των επιβατικών µεταφορών και της κρουαζιέρας,
• τη βελτίωση επικοινωνίας-πληροφόρησης σε θέµατα διοικητικών διαδικασιών µε στόχο
τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
Μελέτες, έρευνες και εξειδικευµένες λύσεις-προτάσεις για συγκεκριµένες εφοδιαστικές
αλυσίδες (π.χ. αγροτικών τροφίµων).
Ειδικό παρατηρητήριο για τη συλλογή και καταγραφή πολιτικών, πρωτοβουλιών και
λύσεων ειδικών θεµάτων επιβατικών, εµπορευµατικών και συνδυασµένων µεταφορών
σχετικών µε τις δράσεις του προγράµµατος.
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Εθνικές επιτροπές εµπειρογνωµόνων, σε θέµατα θαλασσίων και συνδυασµένων µεταφορών
στην Μεσόγειο.
Το πρόγραµµα δοµείται σε πέντε πακέτα εργασίας, το καθένα από τα οποία περιλαµβάνει επιµέρους
δράσεις ως εξής:
Πακέτο εργασίας 1: ∆ιοικητική και οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος, συντονισµός των εταίρων
• ∆ράση 1.1: ∆ιοικητική και οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος, συντονισµός των εταίρων
• ∆ράση 1.2: Τεχνική ∆ιαχείριση του προγράµµατος
• ∆ράση 1.3: Συναντήσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης του προγράµµατος (Steering Committee)
• ∆ράση 1.4: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράµµατος
Πακέτο εργασίας 2: ∆ράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας
• ∆ράση 2.1: Επικοινωνιακή εκστρατεία
• ∆ράση 2.2: Προώθηση του προγράµµατος µέσα από το διαδίκτυο
• ∆ράση2.3: Ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων για τις δραστηριότητες του προγράµµατος
Πακέτο εργασίας 3: ∆ράσεις κεφαλαιοποίησης και διάρκειας αποτελεσµάτων του προγράµµατος
• ∆ράση 3.1: Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσµάτων
• ∆ράση 3.2: Μακροχρόνιες επιπτώσεις των αποτελεσµάτων του προγράµµατος, Λειτουργία
Παρατηρητηρίου
Πακέτο εργασίας 5: Βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης πληροφοριών.
• ∆ράση 5.1: Αξιολόγηση των επιχειρησιακών κενών των ΤΠΕ, για την τελωνειακή συµµόρφωση
• ∆ράση 5.2: Ανάπτυξη µηχανογραφικής πλατφόρµας, για τελωνειακή εξυπηρέτηση
• ∆ράση 5.3: Προϋποθέσεις αξιολόγησης της “ορατότητας” της αλυσίδας µεταφοράς
• ∆ράση 5.4 Ανάπτυξη πλατφόρµας “ορατότητας” υπηρεσιών συνδυασµένων µεταφορών
• ∆ράση 5.5 Υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους
Πακέτο εργασίας 6: Μείωση του εξωτερικού «κόστους» των µεταφορών, µέσω µιας βελτιωµένης
διαχείρισης των υφιστάµενων υποδοµών
• ∆ράση 6.1: Υφιστάµενα και δυνητικά clusters
• ∆ράση 6.2: Εθνικές επιτροπές εµπειρογνωµόνων (stakeholders platforms)
• ∆ράση 6.3 : Αξιοποίηση πρωτοβουλιών για υποδοµές
Στο πρόγραµµα συµµετέχουν συνολικά 15 εταίροι από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Σλοβενία και
Κύπρο που είναι :
• Lazio Region
• Port Authority of Civitavecchia
• Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia
• Institute of Transport and Logistics Foundation
• Port Authority of North Sardinia
• Hellenic Ministry of Infrastructure, Transports and Networks
• Centre for Research and Technology Hellas
• Thessaloniki Port Authority S.A.
• TRAINOSE S.A.
• Fundacion Zaragoza Logistics Center
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• Valencia Port Foundation
• AFT
• University of Maribor
• Business Support Centre, L.t.d. Kranj – Regional Development Agency of Gorenjska
• Cyprus Center for European and International Affairs (CCEIA)
Ειδικότερα, την κοινοπραξία συνθέτουν ∆ηµόσιες αρχές, πάροχοι µεταφορικού έργου, σύνδεσµοι
µεταφορέων και ερευνητικά ιδρύµατα και επιµελητήρια. Η Lazio Region είναι κεντρικός δικαιούχος του
προγράµµατος (Lead Partner).
3. Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή, για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, είναι το Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων.
4. ∆ιάρκεια του έργου
Η διάρκεια του έργου για το αντικείµενο της πρόσκλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης
µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, µέχρι την ολοκλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, ήτοι την 31 Μαΐου 2015. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του
προγράµµατος FutureMed, η διάρκεια της σύµβασης για το αντικείµενο της πρόσκλησης
αναπροσαρµόζεται και δε δύναται να παραταθεί πέραν των έξι (6) µηνών από την αρχική συµβατική
ηµεροµηνία. Η ενδεχόµενη αυτή παράταση δεν περιλαµβάνει πρόσθετη αµοιβή του Αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί δικαίωµα να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο και να λύσει τη σύµβαση
αζηµίως, ακόµα και πριν την εξάντληση του συµφωνηθέντος ποσού αµοιβής, αν εκλείψουν οι λόγοι που
καθιστούν αναγκαία την παροχή του εν λόγω έργου από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, µοναδική
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο είναι η εξόφληση των υπηρεσιών που θα έχουν
παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών µέχρι και την
ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης.
5. Αντικείµενο της Σύµβασης – Παραδοτέα
Το αντικείµενο της Σύµβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου (τεχνική βοήθεια και
υποστήριξη) για τις δράσεις ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές περιγράφονται λεπτοµερώς
στο Έντυπο Αίτησης (Application Form) και στη Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract), τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήµατα της παρούσας πρόσκλησης, και οφείλει να τα λάβει υπόψη του
ο Ανάδοχος.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, όσον αφορά στις
υποχρεώσεις της για την ενηµέρωση στα θέµατα που άπτονται του Προγράµµατος FutureMed της
επίσηµης ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και των διάφορων
λογαριασµών κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κτλ). Στα καθήκοντα του περιλαµβάνονται
επίσης και οι αντίστοιχες µεταφράσεις του παραπάνω περιεχοµένου.
Τα παραδοτέα του έργου θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή σε τρία αντίτυπα στην
αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Παρακάτω παρατίθενται οι περιγραφές των αντικειµένων έργου ανά πακέτο εργασίας του έργου
FUTUREMED. Επισηµαίνεται ότι οι παρακάτω περιγραφές αποτελούν το πλαίσιο του έργου ανά πακέτο
εργασίας και µπορούν να διαφοροποιηθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των υπευθύνων εταίρων στα
εκάστοτε πακέτα εργασίας (work packages) ή στις δραστηριότητες αυτών (activities) καθώς και µε τις
αποφάσεις που θα λαµβάνονται στις συναντήσεις (meetings) των συµµετεχόντων στο έργο. Για όποιες
διαφοροποιήσεις, θα υπάρχει έγκαιρη και έγγραφη ενηµέρωση του αναδόχου.
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 : ∆ιοικητική και οικονοµική διαχείριση του έργου/συντονισµός των
εταίρων (Administrative and financial management of the project/coordination of the
partnership)
∆ιάρκεια εργασιών: Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης – 31/05/2015
Τεχνικό αντικείµενο: Συµβολή στις δράσεις που αφορούν στην οικονοµική και διοικητική υποστήριξη του
έργου. Η παρακολούθηση – διαχείριση θα υλοποιηθεί µε βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του
προγράµµατος και του οδηγού διαχείρισης του έργου (Handbook of Internal administrative and financial
procedures). Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται τα εξής:
• ∆ιαχείριση και συντονισµός των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στην ευθύνη του Υπουργείου,
ως εταίρου του έργου
• Καθηµερινή παρακολούθηση και διαχείριση του έργου
• Συντονισµός και παρακολούθηση εφαρµογών
• Οικονοµική διαχείριση και διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών
• Προετοιµασία εκθέσεων προόδου για το οικονοµικό σκέλος και το σκέλος των δραστηριοτήτων
καθώς και λίστας δαπανών για κάθε περίοδο αναφοράς (από υπογραφής συµβάσεως – Μάιος
2014, Ιούνιος 2014 – Νοέµβριος 2014, ∆εκέµβριος 2014 – Μάιος 2015)
• Ενέργειες µετά τον έλεγχο και την έγκριση των εκθέσεων προόδου
• Παροχή συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης του έργου
• Υποστήριξη του συντονισµού του Υπουργείου µε τους υπόλοιπους Έλληνες και ξένους εταίρους
του έργου
• Συµµετοχή στις συναντήσεις της επιτροπής καθοδήγησης του έργου (Steering Committee
Meetings), υποστηρικτικά προς τα στελέχη του Υπουργείου. Ενδεικτικά µε πιθανότητα
τροποποιήσεων των ηµεροµηνιών, παρατίθεται ο ακόλουθος προγραµµατισµός:
28 Μαρτίου 2014 – Βαλένθια, Ισπανία
29 Απριλίου 2014 – Αθήνα, Ελλάδα
17-18 Ιουλίου 2014 – Μάριµπορ, Σλοβενία
9-10 Οκτωβρίου 2014 – Μπολόνια, Ιταλία
11-12 Φεβρουαρίου 2015 – Λευκωσία, Κύπρος
21-22 Μαΐου 2015 – Όλµπια, Ιταλία
Παραδοτέα:
• Εκθέσεις προόδου (progress reports) που αφορούν στην τεχνική και οικονοµική περιγραφή των
δράσεων του Υπουργείου στις περιόδους αναφοράς του έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προγράµµατος. Είναι τα παραδοτέα του Αναδόχου για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής προς
την Κοινή Τεχνική Γραµµατεία (JTS). Υποβάλλονται στη Κοινή Τεχνική Γραµµατεία (JTS),
σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:

•

Περίοδος
του
έργου FutureMed
Α/Α

Περίοδος Αναφοράς

IV
V
VI

01/12/2013-31/05/2014
01/06/2014-30/11/2014
01/12/2014-31/05/2015

Προθεσµία
για
υποβολή
των
Εκθέσεων
Προόδου
και των Αιτήσεων
Αποζηµίωσης
31/07/2014
31/01/2015
31/07/2015

Εκθέσεις αναφοράς από τη συµµετοχή στις συναντήσεις οργανωτικής επιτροπής του έργου, οι
οποίες περιλαµβάνουν το υλικό που έχει προετοιµάσει ο ανάδοχος προκειµένου να
εκπροσωπήσει την αναθέτουσα αρχή στις συναντήσεις, την υπογεγραµµένη λίστα
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συµµετεχόντων, τα πρακτικά του συνεδρίου, όπως προκύπτουν από το συντονιστή και τα σχόλια
των λοιπών εταίρων.
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Κεφαλαιοποίηση έργου και µακροχρόνιες επιπτώσεις (Capitalisation
and long lasting effects)
∆ιάρκεια εργασιών: Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης – 31/05/2015
Τεχνικό αντικείµενο: Η δραστηριότητα περιλαµβάνει την συµµετοχή στις προβλεπόµενες
δράσεις
• την κεφαλαιοποίηση που αποτελεί τη δράση 3.1
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη συλλογή και παροχή των απαραίτητων δεδοµένων για το παρατηρητήριο
του έργου από την πλευρά του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πχ λίστα σχετικών
φορέων, επαφών κλπ). Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων περιλαµβάνεται και η δηµιουργία δικτύου
επαφών που θα συγκεντρώνει σχετικούς µε το αντικείµενο του έργου φορείς µε στόχο την
κεφαλαιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου. Το ακριβές αντικείµενο των συγκεκριµένων δράσεων
καθορίζεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, σε συνεργασία µε την αναθέτουσα αρχή (Υπουργείο
Υποδοµών Μεταφορών, και ∆ικτύων).
• την ίδρυση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της δράσης
3.2
Επίσης σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, στο πλαίσιο του Π.Ε.3 θα διοργανωθούν διάφορες
συναντήσεις και οµάδες εργασίας (workshops) µε επίκεντρο το Παρατηρητήριο που θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια του προγράµµατος, το ακριβές αντικείµενο των οποίων θα καθοριστεί σε επόµενη φάση του
έργου από το συντονιστή του προγράµµατος (Lead partner) και το συντονιστή (Coordinating Partner)
του Π.Ε.3. Ο ανάδοχος πρέπει να συµµετέχει στις συγκεκριµένες συναντήσεις, όταν αυτό κρίνεται
σκόπιµο από την αναθέτουσα αρχή, διαµορφώνοντας το αντίστοιχο υλικό, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
της αναθέτουσας αρχής.
Παράλληλα, για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του παρατηρητηρίου τόσο κατά τη διάρκεια του
έργου όσο και µετά το πέρας αυτού, το παρόν έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση µιας σειράς
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενεργό συµµετοχή φορέων και εµπειρογνωµόνων του ευρύτερου
χώρου των θαλασσίων και συνδυασµένων µεταφορών της Ελλάδας ως µηχανισµού καθοδήγησης στις
δράσεις του έργου FutureMed. Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, προβλέπεται η ίδρυση 6 εθνικών
επιτροπών εµπειρογνωµόνων (stakeholders platform) στις ισάριθµες χώρες που συµµετέχουν στο έργο.
Οι παραπάνω επιτροπές πρόκειται να λειτουργήσουν ως ένας συµβουλευτικός – υποστηρικτικός
µηχανισµός στις διάφορες δράσεις του έργου, παρέχοντας καθοδήγηση αλλά και αποτελώντας ένα
σηµείο διεπαφής του έργου µε τους σχετικούς εθνικούς φορείς (πχ Υπουργεία, λιµάνια και ενώσεις
λιµένων, εκπρόσωποι σωµατείων και φορέων του κλάδου των µεταφορών και του εµπορείου κ.ο.κ.),
συνεισφέροντας στη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου και στη δηµιουργία συνεργειών µε στόχο
την από κοινού επίτευξη των στόχων του FutureMed, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
Μεσογειακών λιµένων. Όσον αφορά την Ελλάδα, η εθνική επιτροπή θα περιλαµβάνει εκπροσώπους
φορέων και βασικών εµπλεκοµένων στο χώρο των θαλασσίων και συνδυασµένων µεταφορών της
χώρας και πρόκειται να λειτουργήσει ως ένας εθνικός µηχανισµός καθοδήγησης στις δράσεις του έργου.
Οι εθνικές αυτές επιτροπές πρέπει να συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µετά από
συνεννόηση µεταξύ των Ελλήνων εταίρων του FutureMed, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η σύσταση των
εθνικών επιτροπών θα προκύψει µετά από συνεργασία µε τους έλληνες εταίρους (Υπουργείο, ΙΜΕΤ,
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΛΘ).
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος καλείται να συµµετέχει στις δράσεις οργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης των παραπάνω
συναντήσεων µέσα από µια σειρά υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν:
Προετοιµασία του τεχνικού περιεχοµένου των συναντήσεων και δηµιουργία εκθέσεων-τοποθετήσεων
(position papers) στις θεµατικές περιοχές που εξετάζονται σε κάθε περίπτωση. Οι θεµατικές περιοχές
σχετίζονται µε τους τοµείς προτεραιότητας του FutureMed (διευκόλυνση διεθνούς εµπορίου, ενίσχυση
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ορατότητας εφοδιαστικής αλυσίδας, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας µέσα από υπηρεσίες πληροφόρησης
επιβατών–κρουαζιέρας) αλλά και σε θέµατα εθνικού ενδιαφέροντος στους παραπάνω κλάδους (π.χ. η
βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών µεταφοράς προς µείωση των εξωτερικών συνεπειών
από τις µεταφορές, η εξέταση των προοπτικών ανάπτυξης συγκεκριµένων δράσεων και συµπράξεων
/Clusters).
∆ηµιουργία θεµατολογίας – προγράµµατος σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή και το συντονιστή
του έργου
∆ιοργάνωση συνάντησης (επικοινωνίες µε συµµετέχοντες, αίθουσα, catering, φωτογραφική κάλυψη,
διαµονή-µετακινήσεις συµµετεχόντων όταν αυτό κρίνεται σκόπιµο).
Ενέργειες ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης, πριν και µετά την κάθε συνάντηση (∆ελτία τύπου,
προσκλήσεις, κ.α.).
Ο Ανάδοχος καλείται να διαδραµατίσει το ρόλο του συντονιστή (moderator) στις παραπάνω συναντήσεις
στοχεύοντας στην προαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και στην επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των
συµµετεχόντων στις θεµατικές περιοχές που εξετάζονται σε κάθε περίπτωση (Τεχνικός
συντονισµός συναντήσεων)
• Τήρηση πρακτικών συνάντησης για τη δηµιουργία σχετικής έκθεσης ανά εξεταζόµενη θεµατική
περιοχή
• Συµµετοχή στη διαµόρφωση µελέτης βιωσιµότητας του παρατηρητηρίου του έργου µετά το πέρας
της περιόδου λειτουργίας αυτού
•

Ο εκτιµώµενος αριθµός συµµετεχόντων στη συγκεκριµένη επιτροπή εκτιµάται σε 15-20 άτοµα
(εκπροσώπους φορέων/εταιρειών), ενώ στο πλαίσιο της παρούσας ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να
καλύψει πέρα από τα έξοδα διοργάνωσης των συναντήσεων και τα έξοδα µετακίνησης κάποιων
εκ των συµµετεχόντων στις συναντήσεις σε Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς συναντήσεις των
Εθνικών Επιτροπών Εµπλεκοµένων Φορέων (National Stakeholders Platform).

Λεπτοµέρειες σχετικά µε το ακριβές πρόγραµµα και το αντικείµενο των παραπάνω δράσεων θα οριστεί
σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων), σύµφωνα µε
τις εκάστοτε απαιτήσεις.
Παραδοτέα:
• Συλλογή στοιχείων για το παρατηρητήριο του έργου FutureMed
• Εκθέσεις αναφοράς των συναντήσεων και των οµάδων εργασίας (workshops), που αφορούν στο
Παρατηρητήριο, στις οποίες συµµετέχει ο ανάδοχος (οι οποίες περιλαµβάνουν το πρόγραµµα
των συναντήσεων, τις υπογεγραµµένες λίστες συµµετεχόντων, τα πρακτικά, σύµφωνα µε το
ειδικά διαµορφωµένο πρότυπο του έργου, αναλυτική περιγραφή των ενεργειών ενηµέρωσης και
δηµοσιοποίησης καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό)
• Επιστηµονικές εκθέσεις - τοποθετήσεις στις διάφορες θεµατικές περιοχές των συναντήσεων
εµπειρογνωµόνων (position papers)
• Εκθέσεις αναφοράς για τις συναντήσεις της ελληνικής επιτροπής εκπροσώπων φορέων και
βασικών εµπλεκοµένων στο χώρο των θαλασσίων και συνδυασµένων µεταφορών
• Εκθέσεις αναφοράς για τη διοργάνωση των συναντήσεων των Εθνικών Επιτροπών
Εµπλεκοµένων Φορέων (National Stakeholders Platform), οι οποίες περιλαµβάνουν το
πρόγραµµα των συναντήσεων, τις υπογεγραµµένες λίστες συµµετεχόντων, τα πρακτικά
σύµφωνα µε το ειδικά διαµορφωµένο πρότυπο του έργου, αναλυτική περιγραφή των ενεργειών
ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης, καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό.
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πληροφοριών (To improve
information management systems)
∆ιάρκεια εργασιών: Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης – 31/05/2015
Τεχνικό αντικείµενο: Περιλαµβάνει τη συµµετοχή στις προβλεπόµενες δράσεις 5.2 (η οποία βρίσκεται
υπό αναδιαµόρφωση από την κοινοπραξία του έργου), 5.4 (ανάπτυξη πλατφόρµας ορατότητας
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υπηρεσιών συνδυασµένων µεταφορών) και 5.5 (υλοποίηση πιλοτικών εφαρµογών και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων τους).
Ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το Υπουργείο στην υλοποίηση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο
του συγκεκριµένου Π.Ε. µε τη:
• σύνταξη εσωτερικών εκθέσεων, που θα αποτελέσουν είτε αυτόνοµα παραδοτέα είτε τµήµατα
παραδοτέων του έργου
• παροχή σχολίων στις εσωτερικές εκθέσεις των λοιπών εταίρων
• συµµετοχή στις τεχνικές συναντήσεις του έργου, που αφορούν στην οργάνωση, υλοποίηση και
πορεία του συγκεκριµένου Π.Ε.
Παραδοτέα:
• Έκθεση για τις αναµενόµενες επιπτώσεις και την πορεία υλοποίησης των σχετικών
πρωτοβουλιών στους τοµείς: εθνική ηλεκτρονική ενιαία θυρίδα (national single window),
διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για πλοία (ship reporting formalities), γαλάζια ζώνη και
εκσυγχρονισµένος τελωνειακός κώδικας (blue belt & modernised customs code). Η έκθεση θα
πρέπει να δίνει έµφαση στις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων
που ξεκινούν από τα Μεσογειακά λιµάνια (Med port-centric intermodal supply chains), σε επίπεδο
λειτουργικό και τεχνολογικό (ΤΠΕ). (30/9/2014)
• Έκθεση για τη δυνατότητα και σκοπιµότητα ενσωµάτωσης των εγγράφων θαλάσσιας και
σιδηροδροµικής µεταφοράς σε ένα ενιαίο έγγραφο (Single Transport Document). Η έκθεση θα
λαµβάνει υπόψη τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται ήδη τόσο στους πιλότους του έργου, όσο και
σε άλλα κύρια Μεσογειακά λιµάνια και θα καταλήγει στη µορφή και τα πεδία του ενιαίου
εγγράφου.(30/9/2014)
• Κείµενα σχολιασµού τεχνικών κειµένων άλλων εταίρων του Π.Ε.5
• Παρουσιάσεις της εξέλιξης και των αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Πακέτου
6. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
•

Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται και θα καθοδηγείται, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης από την Οµάδα Έργου του Επικεφαλής Εταίρου καθώς και από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής έργου του Υπουργείου. Γλώσσες εργασίας θα είναι η αγγλική
και η ελληνική. Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει τα κείµενα που απαιτούνται από το έργο στα
αγγλικά και στα ελληνικά και να ακολουθήσει το πρότυπο παραδοτέο, που έχει προετοιµαστεί
από τον συντονιστή εταίρο και θα τεθεί υπόψη του από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου καθώς και την παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων
αρµόδια είναι η Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.

7. Εκθέσεις απολογισµού του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή
Ο Ανάδοχος εκτός από τα παραδοτέα που άπτονται των δράσεων του Προγράµµατος FutureMed
καλείται να υποβάλει πέντε (5) Εκθέσεις Απολογισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Οι εκθέσεις
αυτές θα παραδοθούν κατά τις παρακάτω ηµεροµηνίες:
01/05/2014
01/09/2014
01/12/2014
01/03/2015
30/05/2015
Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαµβάνουν περιγραφή του συνόλου των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή. Στις εκθέσεις αυτές, εκτός της πορείας
και των προοπτικών εξέλιξης του έργου, θα παρουσιάζονται ενδεχόµενα προβλήµατα που ανακύπτουν
κατά την υλοποίησή τους, καθώς και προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών µέτρων σε επίπεδο έργων,
αλλά και σε επίπεδο Αναδόχου φορέα, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του έναντι του έργου.
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8. Προϋπολογισµός της σύµβασης και τρόπος πληρωµής
Το Υπουργείο έχει αρχίσει να υλοποιεί µέρος των αντικειµένων του έργου αρµοδιότητάς του από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 24-12-2013 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της σύστασης οµάδας
εργασίας (task force) για τη διαχείριση του Προγράµµατος FutureMed (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 645/2013).
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε # 61.500,00 € # συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και τυχόν λοιπών κρατήσεων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Η συνολική συγχρηµατοδότηση του έργου αποτελείται από τη χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και την εθνική συµµετοχή σε ποσοστό 25%.
Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνει ως εξής:
•

Ο Ανάδοχος θα λάβει προκαταβολή ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) του Συµβατικού Τιµήµατος
(µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) µε την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

•

Ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την παραλαβή της πρώτης
Έκθεσης Απολογισµού.

•

Ποσοστό τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την παραλαβή της
τρίτης Έκθεσης Απολογισµού.

•

Ποσοστό τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την παραλαβή της
πέµπτης Έκθεσης Απολογισµού.
Σε περίπτωση καθυστέρησης του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος για οποιοδήποτε λόγο,
µετατίθεται αντίστοιχα και η ηµεροµηνία πληρωµής του Αναδόχου.
Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.
Κατά την πρώτη πληρωµή, θα διενεργηθεί εφάπαξ, η προβλεποµένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του καθαρού
συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
Στις παραπάνω πληρωµές ουδεµία κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου θα γίνει στον ανάδοχο. Σύµφωνα
µε την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 43115/5-11-52, η
οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 2957/1954, καθώς και το άρθρο 11 § 1, 2 του ν. 2860/2000, οι δαπάνες
για αγορά και προµήθεια αγαθών και ειδών, εκτέλεση έργων, µισθώσεων ακινήτων κ.λ.π., που
βαρύνουν αµιγώς τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, απαλλάσσονται από την υπέρ
Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3% του άρθρου 22 του Π.∆.422/81.

9. Οργανωτικό σχήµα Οµάδας Έργου και απαιτούµενα προσόντα
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη Οµάδα Έργου από ικανό αριθµό στελεχών
(κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) άτοµα µε δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης), η οποία θα µπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή
και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα αναλάβουν.
Ειδικότερα, η Οµάδα Έργου θα απαρτίζεται από:
•

Έναν κύριο Υπεύθυνο-Συντονιστή του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει:
1. Πτυχίο Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.
2. Τουλάχιστον πενταετή επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
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3. Επιπλέον, επαρκώς αποδεικνυόµενη εµπειρία στη διαχείριση φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου ευρωπαϊκών ή συγχρηµατοδοτούµενων έργων (τουλάχιστον δύο έργα την
τελευταία πενταετία).
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
•

Τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, τα οποία πρέπει να διαθέτουν:
1. Τουλάχιστον οι δύο εκ των τριών, κατ’ ελάχιστον πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
σε τοµείς ειδικότητας µηχανικού ή/και logistics και ο ένας εκ των τριών κατ’ ελάχιστον
πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης οικονοµικών επιστηµών ή πληροφορικής ή
τεχνολογιών επικοινωνίας.
2. Τουλάχιστον διετή εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές µε την επαγγελµατική εµπειρία αποδεικνύονται µε
την υποβολή αναλυτικών βιογραφικών, τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφα πιστοποιητικών
πανεπιστηµιακού ιδρύµατος ηµεδαπής ή αλλοδαπής (συνοδευόµενα από ακριβή µετάφραση και
επικυρωµένα κατά το νόµο) και βεβαιώσεων εργοδότη για τη συµµετοχή στην υλοποίηση των
αναφερόµενων έργων.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, µαζί µε την τεχνική τους προσφορά, να υποβάλουν συνοπτική
περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, µε έµφαση στα θέµατα που, κατά την κρίση τους,
είναι σηµαντικά για την υλοποίησή του, καθώς και των τρόπων και µέσων που θα χρησιµοποιήσουν για
την επιτυχή αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών.
Επίσης, πρέπει να συµπεριλάβουν οργανόγραµµα της οµάδας έργου, καταγραφή του συγκεκριµένου
προσωπικού που θα χρησιµοποιήσουν οι προσφέροντες στις διάφορες θέσεις του προτεινόµενου
οργανογράµµατος (υπεύθυνος της οµάδας έργου και των στελεχών της) συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
εξωτερικών συνεργατών, υποβάλλοντας σχετικά βιογραφικά σηµειώµατα.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συνυποβάλουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά την κρίση τους
τεκµηριώνουν την ικανότητά τους να αναλάβουν το συγκεκριµένο έργο, όπως π.χ. προηγούµενη
εµπειρία σε παρόµοια έργα, εµπειρία στελεχών της οµάδας έργου κτλ.
Η σύνθεση της οµάδας έργου είναι δεσµευτική για τους προσφέροντες και δεν µπορεί να µεταβληθεί
παρά µόνο από αιτιολογηµένη αίτηση και έγκριση από το Υπουργείο.
Τέλος, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται στη προσφορά του να συµπεριλάβει χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του έργου, καθώς και πίνακα παραδοτέων.
10. Κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, καθώς και οι αντίστοιχοι µε αυτά συντελεστές
βαρύτητας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας ελέγχου συµµόρφωσης προσφοράς µε τους όρους της προκήρυξης

Οµάδα

Κριτήρια Συµµόρφωσης

Βαθµολογία
Κριτηρίου

Α

Περιγραφή δοµής/οργανωτικού σχήµατος
οµάδας έργου, σαφής προσδιορισµός
αρµοδιοτήτων και ρόλων

40%

Β

Σαφής και αναλυτική περιγραφή της
µεθοδολογίας εκτέλεσης του έργου

60%

Σελίδα 9 από 10

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. Η βαθµολογία κάθε
κριτηρίου
καθορίζεται σε 100 βαθµούς, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς, στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται
οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων,
το οποίο αποτελεί το Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου ΤΒ(i).
Η
τελική
οικονοµικών
τύπο

κατάταξη
των
προσφορών)

προσφορών
γίνεται
(µετά
κατά
αύξουσα
τάξη,
µε

την
αποσφράγιση
των
βάση
τον
ακόλουθο

Λ’=ΤΒ(i)*80%+ΚBi*20% όπου:
ΤΒ(i) = ο βαθµός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς i
ΚΒi=το συγκριτικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή ΚΒi=Kmin/Ki*100
Kmin = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή
Κi = το ποσό της αµοιβής της προσφοράς i
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