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Δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Αναδόχου για την
«Παροχή Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο αντικείμενο της Βιώσιμης
Κινητικότητας και Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ενημέρωσης
και Κατάρτισης, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου URBAN TRANSPORTS του
προγράμματος INTERREG MED»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:
ΠΟΛΕΙΣ, ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3: ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με κωδικό UTCIV-1

Ο Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της «CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία» έχοντας υπόψη:
▪

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

▪

Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, οι οποίες τροποποιούν επιμέρους
διατάξεις του 4412/2016
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▪

Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,

▪

Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,

▪

Τον εσωτερικό κανονισμό της CIVINET CY-EL Secretariat ΑΜΚΕ,

▪

Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα
και Πολιτιστικά Θέματα»,

▪

Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

▪

Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων,

▪

Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ :
Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

▪

Τη σύβαση χρηματοδότησης του Έργου «URBAN TRANSPORTS»,

▪

Την υποβληθείσα και εγκεκριμένη πρόταση του Έργου «URBAN TRANSPORTS»,

▪

Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «INTERREG MED»,

▪

Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την
επιλεξιμότητα των δαπανών,

▪

Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

▪

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

▪

Των όρων της σύμβασης επιχορήγησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ
της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Διασυνοριακού Προγράμματος
INTERREG- ΜED και του Συντονιστή Εταίρου του παραπάνω εγκεκριμένου έργου,
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▪

Των όρων του Συμφωνητικού της Κοινοπραξίας των Εταίρων (Partnership Agreement)
για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου,

▪

Tην ανάρτηση (ΑΔΑΜ: 20REQ00730596) και έγκριση (ΑΔΑΜ: 20REQ007306163) του
αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Επιλογή Αναδόχου με σκοπό
την «Παροχή Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο αντικείμενο της Βιώσιμης
Κινητικότητας και Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και
Κατάρτισης, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου URBAN TRANSPORTS του προγράμματος
INTERREG MED».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
προκήρυξη (Μέρος Α – Όροι Διαγωνισμού, Μέρος Β – Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού, Μέρος Γ –
Φυσικό Αντικείμενο).
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ΜΕΡΟΣ Α. Όροι Διαγωνισμού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

UTCIV-1

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Παροχή Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο
αντικείμενο της Βιώσιμης Κινητικότητας και Υπηρεσιών
Υποστήριξης και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και
Κατάρτισης, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου URBAN
TRANSPORTS του προγράμματος INTERREG MED»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:

URBAN TRANSPORTS
CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Έδρα Αναθέτουσας Αρχής
Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV:
80520000-5 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων
Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει ποιότητας – τιμής
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε
73.800,00 € (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG MED,
Έργο URBAN TRANSPORTS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

30 Ιουνίου 2022
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

24/9/2020 και ώρα 12.00 π.μ.

Ταξίλου 6, Ζωγράφος, 15771, Αθήνα
Ημερομηνία Αποσφράγισης Υποφακέλου Δικαιολογητικών &
Τεχνικής Προσφοράς: 25/9/2020 και ώρα 12.00 π.μ.
Ημερομηνία Αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονομικής
Προσφοράς: θα ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά
την εξέταση τυχόν ενστάσεων αναφορικά με την αξιολόγηση του
Υποφακέλου Δικαιολογητικών & Τεχνικής Προσφοράς
Δέσποινα Αντώναρου, τηλ. 2107710979, email: info@civinet.gr

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα μέρη Α & Β
της παρούσας προκήρυξης.
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ΜΕΡΟΣ B. Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η επιλογή αναδόχου για την «Παροχή
Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο αντικείμενο της Βιώσιμης Κινητικότητας και
Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Κατάρτισης, για τις
ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου URBAN TRANSPORTS του προγράμματος INTERREG MED».
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του έργου URBAN TRANSPORTS, και κατ’
επέκταση των υπηρεσιών που ανατίθενται με την παρούσα, αναφέρονται αναλυτικά στο
Μέρος Γ και στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν
επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης
και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
β) Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
Ενώσεις/Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Για τις
κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

-

Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε
προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της
υλοποίησης του Έργου.
Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου.

3.2. Αποκλεισμός συμμετοχής
Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43
του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα εάν:
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α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1)
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358
της 31.12.1997, σελ.2).
γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια
του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου,
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
ε) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση
ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
στ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις.
ζ) Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά
την επαγγελματική διαγωγή τους
η) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή
σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.
θ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη
ελληνική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο χώρο της κατάρτισης και της διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων,
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καθώς και να πληρούν υποχρεωτικά και να τεκμηριώσουν επαρκώς τις κάτωθι ελάχιστες
προϋποθέσεις, που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες:
α) Εμπειρία του υποψήφιου φορέα για τα τελευταία 5 έτη, στην διοργάνωση και εκτέλεση
συνεδριακών εκδηλώσεων, τουλάχιστον 5 κατά έτος, για τουλάχιστον 100 συμμετέχοντες η
κάθε μία.
β) Εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα κατά τα
τελευταία 5 έτη.
γ) Διοργάνωση Προγραμμάτων Κατάρτισης για τουλάχιστον 1000 άτομα κατά έτος
(αθροιστικά) για τα τελευταία 5 έτη.
δ) Διοργάνωση Προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης για τουλάχιστον 500 άτομα κατά έτος
(αθροιστικά) για τα τελευταία 5 έτη.
ε) Διάθεση αιθουσών διδασκαλίας για την ταυτόχρονη κατάρτιση και τη διοργάνωση
συνεδριακών εκδηλώσεων χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόμων με πλήρη
οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
στ) Διάθεση πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
ζ) Ομάδα Έργου η οποία να διαθέτει στελέχη τέτοια που θα μπορούσαν να καλύψουν με
επάρκεια τα ακόλουθα καθήκοντα/ρόλους:
1. Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση Έργων, που
αφορούν τη Διοργάνωση & Υλοποίηση Εκπαιδεύσεων, Workshops και διενέργεια
Συνεδρίων.
2. Έναν (1) Υπεύθυνο Σχεδιασμού – Απαραίτητη 5ετής εμπειρία σε ανάλυση
εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων
3. Έναν (1) Τεχνικό υποστήριξης
πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονής
τηλεκατάρτισης με 5ετή προϋπηρεσία στην υποστήριξη ενεργειών τηλεκατάρτισης.
4. Έναν (1) Υπεύθυνο Φιλοξενίας με 5ετή εμπειρία σε διοργάνωση συνεδρίων
εκπαιδεύσεων με συμμετοχή Διεθνών ομιλητών.
5. Έναν (1) συγκοινωνιολόγο μηχανικό, με εξειδίκευση στην βιώσιμη κινητικότητα και
κατοχή PhD σε συναφές αντικείμενο του τομέα των μεταφορών και τουλάχιστον 5ετή
εμπειρία άσκησης εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου σε ευρωπαϊκή χώρα (πλην
Ελλάδας και Κύπρου).
Σημειώνεται ότι το 50% των μελών της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να ανήκουν στο μόνιμο
προσωπικό του Αναδόχου.
η) Ύπαρξη διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης ποιότητας οι οποίες πιστοποιούνται με
την ύπαρξη αντίστοιχου πιστοποιητικού (πχ. ISO 9001).
θ) Μέσος ετήσιος τζίρος των τριών τελευταίων ετών μεγαλύτερος από το 300% του
Προϋπολογισμού του Έργου.
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4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (τεχνική και οικονομική
προσφορά) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί
απόδειξη έγκαιρης υποβολής) ή ταχυμεταφορέα, το αργότερο μέχρι τις 24/9/2020 και ώρα
12.00 πμ στην έδρα της CIVINET CY-EL Secretariat ΑΜΚΕ, Ταξίλου 6, Τ.Κ. 15771, Ζωγράφου,
Αττική, υπόψη κας Δέσποινας Αντώναρου.
Στον φάκελο να αναφέρεται ο κωδικός και ο τίτλος της διακήρυξης.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού,
επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες,
να μη φέρουν σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους όρους της
διακήρυξης.
Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε
στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.
Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψηφίους μέχρι την έκδοση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού και οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για
αυτόν που αναδειχθεί ως ανάδοχος.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για την έγκυρη υποβολή προσφοράς (επί ποινής αποκλεισμού), οι υποψήφιοι οφείλουν να
έχουν δηλώσει με email προς την Αναθέτουσα Αρχή (στο info@civinet.gr), έως τρεις ημέρες
πριν την προθεσμία υποβολής προσφορών, για την πρόθεση συμμετοχής τους στον
διαγωνισμό, χωρίς η δήλωση αυτή να τους δεσμεύει για την υποβολή προσφοράς.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως τη λήξη του έργου, ήτοι
τον Ιούνιο του 2022. Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο μπορεί να παραταθεί, αν από
την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος δοθεί παράταση (για το ίδιο φυσικό αντικείμενο
και χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή).
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο αποτελεί και το
ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.
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Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG MED», ήτοι
κατά 85% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «URBAN TRANSPORTS».
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι.
7.1. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων)
αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των
προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν
και ισχύει σ1+σ2+ σ3 = 1
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία έστω και σε ένα
υποκριτήριο απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας. Η
ελάχιστη βαθμολογία υποκριτηρίου είναι το 60 στα 100.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

Αντίληψη & Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης Έργου

70%

Α.1

Κατανόηση και Περιβάλλον Έργου

20%

Α.2

Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου

25%

Α.3

Χρονοπρογραμματισμός παρεχομένων υπηρεσιών

25%

Σχήμα Διοίκησης Έργου

30%

Δομή & Οργάνωση Ομάδας Έργου, Μηχανισμοί επικοινωνίας και
Ποιότητας Έργου

30%

Β
B.1

ΣΥΝΟΛΟ

100%
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Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται αναλυτικότερα:
Ομάδα Α - Αντίληψη & Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης Έργου
Α.1 Κατανόηση και Περιβάλλον Έργου
▪ Η συνολική αντίληψη του Υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του
έργου, τους σκοπούς και τους στόχους του.
▪ Η κατανόηση από πλευράς του Υποψήφιου Αναδόχου του περιβάλλοντος του έργου.
▪ Η σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς του Αναδόχου ως προς το αντικείμενο
και τις απαιτήσεις του έργου.
Α2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου
▪ Η σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών του
Υποψήφιου Αναδόχου, σε συνάρτηση με τον προσφερόμενο ανθρωποχρόνο.
▪ Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε φάσεις και επιμέρους
δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής του.
▪ Η ανάλυση, δομή και οργάνωση των περιεχομένων των παραδοτέων.
Α3. Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών
▪ Η ρεαλιστικότητα και τεκμηρίωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου.
▪ Η αναλυτική αποτύπωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου, όπου θα
λαμβάνονται υπόψη και θα είναι διακριτά όλα τα ορόσημα υλοποίησης και τα
παραδοτέα.
▪ Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των
επιμέρους δραστηριοτήτων, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση του συνόλου των
παραδοτέων εντός των χρονικών προθεσμιών του Έργου.

Ομάδα Β: Σχήμα Διοίκησης Έργου
Β.1 Δομή & Οργάνωση Ομάδας Έργου
▪ Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου. Τρόπος οργάνωσης και
συγκρότησης της Ομάδας Έργου και ανταπόκρισης στις προσκλήσεις του έργου, σε
σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης (περιβάλλον του έργου, εμπλεκόμενοι
φορείς).
▪ Αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της μεθοδολογίας διοίκησης έργου.
▪ Η κατανομή του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με τη φύση των επί
μέρους Παραδοτέων και Πακέτων Εργασίας
▪ η καταλληλότητα και η επάρκεια των διαδικασιών και των μηχανισμών επικοινωνίας
της Ομάδας Έργου την Αναθέτουσα Αρχή.
▪ Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας.
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7.3. Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία
U ΟΠ της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης, ως εξής:
U ΟΠ = 100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι
Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν.
7.4 . Συνολική Βαθμολογία
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από την συνάρτηση:
U = U ΤΠ * 90% + U ΟΠ *10%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει
τον μεγαλύτερο αριθμό στο U.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με
τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την
τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
8.1. Δικαιολογητικά
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού:
▪

φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την προθεσμία υποβολής προσφορών

▪

ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την προθεσμία υποβολής προσφορών

▪

όπως επίσης και τα δικαιολογητικά που προκύπτουν από τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3.2. της παρούσας.

▪

προφίλ του φορέα (επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, παρεχόμενες
υπηρεσίες κτλ)

▪

κατάλογο των συνεδριακών εκδηλώσεων για κάθε ένα από τα πέντε (5) τελευταία
έτη, με συμμετοχή τουλάχιστον 100 ατόμων η κάθε μία.
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▪

κατάλογο των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων στα οποία συμμετείχε ο
υποψήφιος φορέας κατά τα τελευταία 5 έτη.

▪

Κατάλογο των Προγραμμάτων Κατάρτισης για τουλάχιστον 1000 άτομα κατά έτος
(αθροιστικά) για τα τελευταία 5 έτη.

▪

Κατάλογο των Προγραμμάτων Τηλεκατάρτισης για τουλάχιστον 500 άτομα κατά έτος
(αθροιστικά) για τα τελευταία 5 έτη.

▪

Κατάλογο των αιθουσών διδασκαλίας για την ταυτόχρονη κατάρτιση και τη
διοργάνωση συνεδριακών εκδηλώσεων τουλάχιστον 100 ατόμων με πλήρη
περιγραφή του διαθέσιμου οπτικοακουστικού εξοπλισμού,

▪

Περιγραφή της πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

▪

Βιογραφικά των μελών της Ομάδας Έργου

▪

Θεωρημένες μισθολογικές καταστάσεις

▪

Πιστοποιητικά διοίκησης και διαχείρισης ποιότητας

▪

Οικονομικά Αποτελέσματα των τριών τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019).

8.2. Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος Φορέας πρέπει να περιέχει, τα
παρακάτω:
▪

Κατανόηση και Περιβάλλον Έργου

▪

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Έργου

▪

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου - Φάσεις

▪

Παραδοτέα Έργου

▪

Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου & Μηχανισμοί επικοινωνίας και Ποιότητας έργου

Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιληφθεί σε μια τεχνική έκθεση με κείμενο το πολύ 20
σελίδων (χωρίς τυχόν παραρτήματα και εικόνες, για τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός
σελίδων).
8.3. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπηρεσία του
καταλόγου υπηρεσιών του Μέρους Γ ξεχωριστά (κάνοντας χρήση αντίστοιχου πίνακα) και
σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ως σύνολο τις 73.800 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις
προσφορές τους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο Τμήμα Α΄ της παρούσας.

13

20PROC007309012 2020-09-14
CIVINET CY-EL

CIVITAS

Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει
απαραίτητα να φέρει σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) του
Διαγωνιζόμενου, καθώς και τις λοιπές αναγραφόμενες ενδείξεις:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: .......
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: …....
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ........
Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2)
σφραγισμένους φακέλους:
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει όλα τα ζητούμενα από
την παρούσα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού.
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την
οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από το αρμόδιο πρόσωπο εκ μέρους κάθε
υποψήφιου.
10. IΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για 30 ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα εταιρεία θα
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα 5 ημέρες.
11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος.
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
10.1. Αποσφράγιση Υποφακέλου Δικαιολογητικών & Τεχνικής Προσφοράς
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και μονογράφεται κατά φύλλο από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. Στην αποσφράγιση μπορούν να
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παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους τους.
Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο
προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού,
γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού,
η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Η απόφαση της αναθέτουσας εταιρείας επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της
τεχνικής προσφοράς κοινοποιείται εγγράφως (μέσω e-mail) στους διαγωνιζομένους.
Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
10.2. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των
φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς.
Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα
ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται κατά φύλλο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται στη
συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών.
Η απόφαση της αναθέτουσας εταιρείας επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
κοινοποιείται εγγράφως (μέσω e-mail) στους διαγωνιζομένους.
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί
πριν την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από τον Διαχειριστή της Αναθέτουσας
Αρχής.
13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό κατατίθενται από τον
συμμετέχοντα αμέσως μετά το πέρας του σταδίου του διαγωνισμού κατά του οποίου
στρέφονται.
Ειδικότερα:
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(α) Οι ενστάσεις που στρέφονται κατά της συμμετοχής του υποψήφιου στον διαγωνισμό ή
της νομιμότητας της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών
κατατίθενται μετά τη διαδικασία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και σε κάθε
περίπτωση πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
(β) Οι ενστάσεις που στρέφονται κατά τις διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών
προσφορών κατατίθενται αμέσως μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και
το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η κατάθεση της ένστασης, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από
γνωμοδότηση αυτού. Όμως η αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει κατά την
κρίση της τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.
H ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων που στρέφονται κατά της νομιμότητας διενέργειας του
διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρωτικής απόφασης κατατίθενται εντός
τριών [3] εργάσιμων ημερών από της ανακοίνωσης των σχετικών αποφάσεων. Οι εν λόγω
ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα [10] εργάσιμες ημέρες από την λήξη της
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται δεν είναι δυνατόν να προσβληθούν με
άλλο οιασδήποτε φύσεως νομικό μέσο.
Οι ενστάσεις κατατίθενται γραπτώς και μόνον στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής εντός του
εργασίμου ωραρίου 09:30-17.30 και λαμβάνουν σφραγίδα και υπογραφή παραλαβής από
τον εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής επί φωτοαντιγράφων αυτών, ως απόδειξη του
νομότυπου και εμπρόθεσμου αυτών.
14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από τον Διαχειριστή της Εταιρείας,
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να
ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου
προϋπολογισμού.
Μεταξύ της Αναθέτουσας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας διακήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση
και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης
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από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την
Αναθέτουσα εταιρεία.
Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος αναδόχου να συνάψει σύμβαση,
ο Διαχειριστής της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά
κατάταξης.
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η
τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
15. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύμβασης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Αναθέτουσας για το έργο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει το έργο, το προσωπικό και
τους συνεργάτες της Αναθέτουσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή
συμπλήρωση των παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους.
Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα
περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας και θα περιλαμβάνει τα
παραδοτέα που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και στη σύμβαση.
16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόμενης
αμοιβής του υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
Τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις πλέον της συμφωνηθείσας τιμής βαρύνουν τον ανάδοχο.
17. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται
αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της
παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.
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ΜΕΡΟΣ Γ. Φυσικό αντικείμενο
H CIVINET CY-EL Secretariat ΑΜΚΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο URBAN TRANSPORTS ως
Επικεφαλής Εταίρος του Πακέτου Εργασίας 5 (WP5) που αφορά στην Κεφαλαιοποίηση
(Capitalisation). Συγκεκριμένα, απαιτείται να οργανώσει τις δράσεις που θα γίνουν στα
πλαίσια της Κεφαλαιοποίησης και να συντονίσει το εταιρικό σχήμα ώστε να επιτευχθεί η
βέλτιστη υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας.
Επιπλέον η CIVINET CY-EL Secretariat AΜKE συμμετέχει στο Πακέτο Εργασίας 1 (WP1) για τη
Διαχείριση του Έργου (Project Management), στο Πακέτο Εργασίας 2 (WP2) για την
Επικοινωνία (Project Communication) και στο πακέτο Εργασίας 4 (WP4) για τη Μεταφορά
Γνώσης (Transferring). Οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο
των ανωτέρω συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1, ο Ανάδοχος καλείται να οργανώσει μία συνάντηση του
εταιρικού σχήματος του ‘Εργου (Steering Committee) στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 4, ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την υλοποίηση
δύο webinars παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας, τεχνικής υποστήριξης και της
πρόσκλησης ειδικού που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος θα
πραγματοποιήσει διάλεξη σχετική με τη θεματολογία που έχει αποφασίσει το εταιρικό
σχήμα.
Στα πλαίσια του Πακέτου εργασίας 5, ο Ανάδοχος θα κληθεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη
του Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, θα κληθεί να υλοποιήσει τη δράση καθοδήγησης
(mentoring) των δύο δημόσιων φορέων (π.χ. πόλεων) για την υλοποίηση βέλτιστων
πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί από δημόσιους φορείς της περιοχής της Μεσογείου.
Οι δράσεις της καθοδήγησης θα οριστικοποιηθούν από το εταιρικό σχήμα στη συνάντηση
έργου του Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του τεχνικού δελτίου
του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραστεί και να συντονίσει τη συνάντηση των
δημόσιων φορέων που θα υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές με τους φορείς που τις
έχουν ήδη υλοποιήσει και να παράξει αναφορές σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση
στους δημόσιους φορείς, και τον τρόπο που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν οι βέλτιστες
πρακτικές ώστε να εφαρμοστούν από τους δημόσιους φορείς. Επιπλέον θα πρέπει να
παράξει μία γενική αναφορά σε σχέση με τα προβλήματα και τις ευκαιρίες σχετικά με την
υιοθέτηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα κληθεί να συντάξει τα
άρθρα (policy papers) σχετικά με τους τομείς δράσης με τους οποίους ασχολείται το έργο.
Επίσης ο ανάδοχος καλείται να διοργανώσει workshop και P2P sessions που θα
υποστηρίξουν την επικοινωνία των φορέων στα πλαίσια της καθοδήγησης.
Επίσης, θα διοργανώσει το τελικό συνέδριο του έργου στην Αθήνα που θα φέρει τον τίτλο
«Mediterranean Mobility Forum», με σκοπό τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε
αυτοδιοικητικούς φορείς, ενώ νωρίτερα από αυτό θα συνδράμει στην υλοποίηση ενός
Summer School.

18

20PROC007309012 2020-09-14
CIVINET CY-EL

CIVITAS

Η αναλυτική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη
πρόταση του Έργου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσης, το οποίο χορηγείται
στους υποψήφιους Αναδόχους μετά από επικοινωνία με την κα Αντώναρου, μέχρι τρεις (3)
ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθημερινές 10.00-17.00.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ KAI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α/
Α

WP
έργου

Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5

Β
Β.1
Β.2
Β.3
Β.4

WP1
WP5
WP5
WP5
WP5

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ
(συμπ. ΦΠΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2021

2022

32.400

Steering Committee minutes
Workshops & P2P sessions
Mediterranean mobility forum
Policy level meeting with key actors at regional/national level
Capitalization process with MED Thematic Communities Panoramed and the JS (Summer School)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
WP4
WP5
WP5
WP5

2020

1.000
8.400
15.000
3.000
5.000

41.400

Pre-testing webinars and workshops
Final capitalization methodology
Mentoring
Publication of policy briefs

5.400
3.000
32.400
6.000

ΣΥΝΟΛΟ

73,800

Σημειώσεις:
- Η αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του Έργου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσης και θα
εξειδικεύεται περαιτέρω με γραπτές οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής τουλάχιστον 60 μέρες πριν την εκτέλεση αυτών.
- Οι αμοιβές για την εκτέλεση των υπηρεσιών είναι ενδεικτικές, ωστόσο ο ανάδοχος δεν μπορεί να παρεκκλίνει προς τα επάνω σε καμία από αυτές σε
ποσοστό άνω του 20% της προεκτιμώμενης αξίας τους.
- Ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης κάθε υπηρεσίας θα προσδιορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με γραπτή εντολή, τουλάχιστον 60 μέρες πριν την εκτέλεση
αυτής.
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης εκτέλεσης μίας ή περισσότερων υπηρεσιών, εφόσον αυτές δεν έχουν ξεκινήσει να εκτελούνται. Στην
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος παραιτείται της αντίστοιχης αμοιβής, την οποία θα πρέπει να έχει δηλώσει με ακρίβεια στην Οικονομική του Προσφορά.
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