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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 5/10/2015
Αριθµ. Πρωτ.: 7579

Πληρ.:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

∆ηµήτρη Χατζηκρανιώτη
2313 321771
2313 321701
dxatzikraniotis@mou.gr

Προς:

1. Emetris Α.Ε.

9o χιλ. Θεσ/νικης - Θέρµης
Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη

2. Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος
Κύπρου 120, Τ.Κ. 113 63 Αθήνα

Αιχµή Ανώνυµος Εµπορική
Επενδυτική, Συµβουλευτική,
Εξαγωγική, Εισαγωγική
Εταιρεία ¨ΑΙΧΜΗ Α.Ε.¨
Ζυµβρακάκη & Προξένου Ασκητού
17, Τ.Κ. 69100, Κοµοτηνή

3.

Κοιν.:

Υ∆Ε Ν. Θεσσαλονίκης
∆ιοικητήριο, Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της µελέτης:
«Εξειδίκευση περιεχοµένου και µηχανισµού διακυβέρνησης δράσεων
ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ»

(Κωδικός ΣΑΕ Π∆Ε 008/1, Κωδικός ΟΠΣ: 5000052 - Τ∆Ε: «Μελέτες Εµπειρογνωµοσύνες της ΕΥ∆ ΕΠ
ΠΚΜ 2014 - 2020» – Υποέργο 1: «Εξειδίκευση περιεχοµένου και µηχανισµού διακυβέρνησης δράσεων
ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ» - Κατηγορία ενέργειας: Β.2)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων
για
την
προγραµµατική
περίοδο
2014-2020»
(ΦΕΚ
265/Α’/23.12.2014).

2. Τον Ν. 4281/2014 και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν κανόνες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 160 /8-8-2014).

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

4. Το µε αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριµένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».

5. Την µε αριθµό C(2014) 10167 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισµένων στοιχείων του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρικής Μακεδονίας» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην
Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002).
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6. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. πρωτ. 32677/ΕΥΘΥ332/23.03.2015 (ΦΕΚ
716/Β’/24.04.2015) µε την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
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7. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822
/Β’/24.8.2015) µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα
ΕΣΠΑ
2014-2020
–
Έλεγχοι
νοµιµότητας
δηµοσίων
συµβάσεων
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και
Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης
πράξεων».

8. Την από 19.6.2015 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία, η
διαδικασία, η εξειδίκευση και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των αξόνων
προτεραιότητας
του ΕΠ που αφορούν στην τεχνική βοήθεια καθώς και ο
προγραµµατισµός των προσκλήσεων και εντάξεων µε τους ετησίους στόχους.
9. Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α’/14.01.2002) που αφορά στην «Εκτέλεση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας –Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την
υπ’
αριθµ.
πρωτ.
51540
/ΕΥΣΣΑΑΠ
3628/12.11.2010
(ΦΕΚ
1856/Β΄/26.11.2010) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας µε θέµα «Καθορισµός των στοιχείων των προγραµµάτων τεχνικής
υποστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους».
11. Το Ν. 4024/2011, αρ. 26 σχετικά µε διαδικασία
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

κληρώσεων για τη συγκρότηση

12. Την υπ΄ αριθµ. 6736/3-9-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
για
την
έγκριση
του
προγράµµατος
τεχνικής
βοήθειας
συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 20142020 για το έτος 2015

13. Την υπ’ αριθµ. 7539/5-10-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής
Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Εξειδίκευση περιεχοµένου και
µηχανισµού διακυβέρνησης δράσεων ΕΤΑΚ την ΠΚΜ», στο Άξονα Προτεραιότητας
11 του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

14. Το εσωτερικό σηµείωµα της µονάδας Α1 της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ για την αναγκαιότητα
εξειδίκευσης της επιχειρηµατικής ανακάλυψης.

15. Τις υπ’ αριθµ. 7448/1-10-2015, 11588/19-12-2013 & 5583/17-7-2015 αποφάσεις
έγκρισης εγγραφής στον Κατάλογο Προµηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

16. Την αριθµ. πρωτ. 7563/5-10-2015 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο
Προµηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ της εταιρείας: Emetris
Α.Ε..

17. Την αριθµ. πρωτ. 11717/20-12-2013 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο
Προµηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ της εταιρείας: ΑΙΧΜΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΙΧΜΗ Α.Ε."
18. Την αριθµ. πρωτ. 6061/5-8-2015 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο Προµηθευτών
/ Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ
της εταιρείας: Κοκκινοπλίτης
Κωνσταντίνος.
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Την έγκριση της πρόσκλησης για την ανάθεση της Μελέτης – Εµπειρογνωµοσύνης
µε τίτλο: «Εξειδίκευση περιεχοµένου και µηχανισµού διακυβέρνησης
δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ».

Πλαίσιο ανάθεσης: ∆ιαδικασία επιλογής µέσα από τον κατάλογο προµηθευτών /
παρεχόντων υπηρεσιών βάσει του άρθρου 5, παρ.4, εδάφιο Α της υπουργικής

απόφασης µε αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-112010).

∆ιάρκεια υλοποίησης: 12 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
Κριτήριο ανάθεσης: Η χαµηλότερη τιµή.
Προϋπολογισµός: πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%

δηλαδή συνολικού ποσού εβδοµήντα µία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ
(71.340,00 €)

Λήξη υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα

και ώρα 11 πµ.

Ηµεροµηνία ανοίγµατος προσφορών και ανάδειξης του αναδόχου: Ορίζεται

η 19η Οκτωβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:30 πµ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω τρεις εταιρείες που είναι

εγγεγραµµένες στον κατάλογο προµηθευτών παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥ∆
ΕΠ ΠΚΜ στις κατηγορίες ενέργειας Β2 και Β3.1 και που βάσει των στοιχείων τους
και των ειδικότερων απαιτήσεων του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν
επάρκεια τη σύµβαση:

µε

1. Emetris Α.Ε., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 9o χιλ. Θεσ/νικης - Θέρµης
Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη

2. Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος, που εδρεύει στην Αθήνα Κύπρου 120 – 1ος
όροφος, ,

ΤΚ 113 63.

3. Αιχµή Ανώνυµος Εµπορική Επενδυτική, Συµβουλευτική, Εξαγωγική,
Εισαγωγική

Εταιρεία

¨ΑΙΧΜΗ

Α.Ε.¨

που

Ζυµβρακάκη & Προξένου Ασκητού 17, ΤΚ 69100.

εδρεύει

στην

Κοµοτηνή,

Οι εταιρίες καλούνται να υποβάλουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους

του

επισυναπτόµενου

τεύχους

πρόσκλησης,

µε

ισχύ

δύο

µηνών

προσµετρούµενων από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών, εντός σφραγισµένου φακέλου, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας
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∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λ.

Γεωργικής σχολής 65, (κτίριο Zeda),
57001 Πυλαία,
15PROC003137824
2015-10-08
(Πρωτόκολλο), µέχρι τη ∆ευτέρα

Θεσσαλονίκη/ 2ος όροφος

19-10-2015 στις 11 π.µ.

Η ενέργεια χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη
«Μελέτες Εµπειρογνωµοσύνες της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ 2014 - 2020» από την ΣΑΕΠ
008/1.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆
ΕΠ ΠΚΜ.

O Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεύχος Πρόσκλησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο

Μονάδα Γ΄ ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ - Φάκελος Έργου ΤΥΕ µε Κωδικό Ο.Π.Σ. 5000052 (Υ/Ε: 1)
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«Εξειδίκευση περιεχοµένου και µηχανισµού διακυβέρνησης δράσεων
ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ»
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

1. Γενικό Πλαίσιο
Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτοµία (RIS3)
αποτελεί το εργαλείο για µια ολοκληρωµένη, και τοπικά προσανατολισµένη,
ατζέντα οικονοµικού µετασχηµατισµού, που αποσκοπεί στο να αναδείξει τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας, µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων σε
τοµείς υψηλού δυναµικού και έντονου περιφερειακού ενδιαφέροντος. Παράλληλα
η ύπαρξη µιας τέτοιας Στρατηγικής αποτελεί έναν εκ των προτέρων όρο
(αιρεσιµότητα) για την διασφάλιση χρηµατοδότησης των παρεµβάσεων έρευνας
και καινοτοµίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σύµφωνα µε τον Οδηγό της
Ε.Ε. για τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση
(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide), η διαδικασία επιχειρηµατικής
ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery Process) είναι η διαδικασία – κλειδί για
τον προσδιορισµό προτεραιοτήτων της Στρατηγικής και εποµένως αποτελεί
ουσιώδες στοιχείο για τον επιτυχή σχεδιασµό της.

Στις 12/5/2015 η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ
απεστάλη επισήµως στην ΕΕ, µέσω της πλατφόρµας SFC. Στην σχετική απαντητική
επιστολή τους οι υπηρεσίες της ΕΕ επιβεβαιώνουν την συµφωνία τους στο πόρισµα
της αυτοαξιολόγησης για εκπλήρωση του κριτηρίου 1 της Αιρεσιµότητας 1.1 για
την
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας
(ύπαρξη
Περιφερειακής
RIS3)
διατυπώνοντας προτάσεις για βελτιώσεις στο επόµενο διάστηµα.
Στις 29 Ιουλίου 2015 συνεδρίασε το Συµβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης, το οποίο αποτελείται από 16 Γενικούς Γραµµατείς µε σχετικές
αρµοδιότητες και εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και ενέκρινε την
Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτοµίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, η οποία
εν συνεχεία απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης της Στρατηγικής RIS23 της ΠΚΜ από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της ΕΕ και στη βάση σχετικών οδηγιών της ΕΑΣ (αρ. πρωτ.
90974/ΕΥΣΣΑ 1981 / 9-9-2015) είναι αναγκαία η ολοκλήρωση ενός τουλάχιστον
κύκλου συναντήσεων για την εφαρµογή της διαδικασίας επιχειρηµατικής
ανακάλυψης για κάθε ένα τοµέα προτεραιότητας καθώς και η προετοιµασία µίας
τουλάχιστον πιλοτικής δράσης, εντός του 2015. Παράλληλα και στο πλαίσιο της
διαδικασίας επιχειρηµατικής ανακάλυψης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα σχέδια
∆ράσης ανά τοµέα προτεραιότητας της RIS3, να οριστικοποιηθούν τιµές-στόχοι
ποσοτικών δεικτών για την παρακολούθηση των παρεµβάσεών της και να
εναρµονισθεί ο µηχανισµός διακυβέρνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
της ΠΚΜ µε αυτόν της Εθνικής RIS3.
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2. Αντικείµενο Έργου

Αντικείµενο του έργου είναι η υποστήριξη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ στην εξειδίκευση του
περιεχοµένου αλλά και του µηχανισµού διακυβέρνησης των Περιφερειακών
δράσεων ΕΤΑΚ.
Το έργο εξειδικεύεται ως ακολούθως:






Συντονισµός δράσεων για την εξειδίκευση της ∆ιαδικασίας Επιχειρηµατικής
Ανακάλυψης στη ΠΚΜ

Σύνθεση των προτάσεων - ιδεών και κατάρτιση πίνακα πιλοτικών δράσεων και
εν δυνάµει παρεµβάσεων (έργων) µε ταυτόχρονη ανάπτυξη αναλυτικών
σχεδίων δράσης για την υλοποίησή τους

Εµπλουτισµός και επικαιροποίηση πλαισίου δεικτών και τιµών-στόχου, στη βάση
των ως άνω σχεδίων δράσης
∆ιαµόρφωση Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης ∆ράσεων ΕΤΑΚ

Αναλυτικότερα, το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την απαιτούµενη
επιστηµονική, τεχνική, µελετητική και συµβουλευτική υποστήριξη για τις
παρακάτω Ενότητες:


Ενότητα 1 - Συντονισµός ενεργειών για την εξειδίκευση της ∆ιαδικασίας
Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης στην ΠΚΜ
Ο σύµβουλος θα παράσχει τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη για την
οργάνωση των απαραιτήτων εκδηλώσεων (ηµερίδες, συναντήσεις, κλπ) µε
εκπροσώπους των τοµέων ενδιαφέροντος της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης αλλά και το κοινό, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ολοκλήρωσης
της διαδικασίας επιχειρηµατικής ανακάλυψης



Ενότητα 2 - Σύνθεση των προτάσεων - ιδεών και κατάρτιση πίνακα
πιλοτικών δράσεων και εν δυνάµει παρεµβάσεων (έργων) µε
ταυτόχρονη ανάπτυξη αναλυτικών σχεδίων δράσης για την υλοποίησή
τους
Ο σύµβουλος θα προβεί σε ανάλυση και αξιολόγηση των επιµέρους προτάσεων
των φορέων, όπως αυτές καταγράφηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας
επιχειρηµατικής ανακάλυψης και στη συνέχεια σε κατάρτιση καταλόγου
πιλοτικών δράσεων που θα µπορούσαν να προκηρυχθούν εντός του 2015 αλλά
και έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής. Παράλληλα θα
καταρτίσει αναλυτικά σχέδια υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων και λοιπών
έργων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Περιφέρειας.



Ενότητα 3 - Επικαιροποίηση πλαισίου δεικτών και τιµών στόχου

Ο σύµβουλος θα εµπλουτίσει και επικαιροποιήσει το πλαίσιο δεικτών
παρακολούθησης των δράσεων της στρατηγικής όπως προβλέπονται στο ΕΠ
Κεντρικής Μακεδονία και η RIS3, λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των
σχεδίων δράσης, το προτεινόµενο εθνικό σύστηµα δεικτών τις απαιτήσεις για
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Ενότητα 4 – Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης ΕΤΑΚ

Ο σύµβουλος θα προδιαγράψει µε λεπτοµέρεια τη δοµή, σύνθεση και λειτουργία
ενός στιβαρού και αποτελεσµατικού µηχανισµού παρακολούθησης των
παρεµβάσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ και θα συνδράµει στην υλοποίηση,
ενεργοποίηση, αρχική λειτουργία και αποτίµησή του. Ο µηχανισµός θα πρέπει
να εναρµονιστεί µε τη διαχειριστική δοµή που έχει προταθεί από τη RIS3, θα
αναπτύσσει
συνέργειες
και
θα
διασφαλίζει
την
απαραίτητη
συµπληρωµατικότητα. Παράλληλα θα πρέπει να ενσωµατώνει προτάσεις για την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακούς συστήµατος λήψης και
διάχυσης κρίσιµης πληροφορίας από όλο το φάσµα συµµέτοχων της τριπλής
έλικας (επιχειρηµατική κοινότητα, ακαδηµαϊκή κοινότητα περιφερειακή
διοίκηση) σε περιφερειακή και εθνική κλίµακα. Το σύστηµα θα αντλεί
πληροφορία από επίσηµες και αξιόπιστες πηγές και θα χρησιµοποιείται, σε
συνδυασµό µε άλλα ανάλογα συστήµατα (πχ ΟΠΣ) για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης τω παρεµβάσεων της στρατηγικής RIS3. Ο
σύµβουλος αναµένεται να υποστηρίξει την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ κατά τα πρώτα στάδια
λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης προκειµένου να ελεγχθεί η
αποδοτικότητα της λειτουργίας του, να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία
των πηγών άντλησης δεδοµένων (π.χ. πιλοτική εφαρµογή ενός πληροφοριακού
συστήµατος για το σύνολο των δράσεων ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ) και να
βελτιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητά του.

Επισηµαίνεται η ιδιαίτερα η ανάγκη κατανόησης της συνάφειας, συνέχειας
και αλληλεξάρτησης των ενοτήτων εργασίας του έργου. Ενδεικτικά
αναφέρεται πως η επικαιροποίηση του πλαισίου ∆εικτών (στοχοθεσία,
δειγµατοληψία, πηγές, κλπ) σχετίζεται άµεσα τόσο µε τη διαµόρφωση των
σχεδίων ∆ράσης
όσο και µε τη δοµή και λειτουργία του Συστήµατος
∆ιακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό το Σύστηµα ∆εικτών δεν θα πρέπει να
θεωρείται ως µεµονωµένο, εφάπαξ παραδοτέο αλλά ως ένα διαρκώς
ανατροφοδοτούµενο και δυναµικό στοιχείο της Στρατηγική το οποίο θα
πρέπει να αναθεωρείται σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις, ώστε να
παραµένει επίκαιρο.
Η διάκριση του έργου σε ενότητες γίνεται για διαχειριστικούς λόγους. Το
έργο του Συµβούλου θα πρέπει να είναι ενιαίο και ολοκληρωµένο, και να
λαµβάνει υπόψη τις σχέσεις και εξαρτήσεις των εργασιών και παραδοτέων
του έργου καθώς και την διαρκή ανάγκη διασφάλισης της συνάφειάς τους.
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3. Πλαίσιο-πηγές (ενδεικτικά)

Για την επιτυχή εκπόνηση της µελέτης, είναι σκόπιµο να ληφθούν υπόψη:







Ο ευρύτερος αναπτυξιακός σχεδιασµός της Περιφέρειας
Το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020

της

ΠΚΜ

για

την

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης η οποία πληροί το
κριτήριο 1 της Αιρεσιµότητας 1.1 περί ύπαρξης Περιφερειακή RIS3 για
την ΠΚΜ (Ares (2015) 3216207 - 31/07/2015/EC)
Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΚΥΑ 82193/ΕΥΣΑ/18104/8/2015)
Ο Ν. 4310/2014 περί Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας

4. Προτεινόµενη µεθοδολογία (ενδεικτικά):








Προσδιορισµός µεθοδολογικού πλαισίου, κλίµακας και εύρους των
απαιτούµενων ενεργειών (εκδηλώσεις, ηµερίδες, συναντήσεις) στο πλαίσιο
εξειδίκευσης της επιχειρηµατικής ανακάλυψης
Υποστήριξη διενέργειας κύκλων επιχειρηµατικής ανακάλυψης

Προσδιορισµός δράσεων και εφαρµογή κριτηρίων τεχνικής και ποιοτικής
ανάλυσης, προτεραιοποίησης και επιλογής

Ανάπτυξη αναλυτικών σχεδίων δράσης και εφαρµογή αρχών Ανάπτυξης
Λογικού Πλαισίου (LFA) για τον προσδιορισµό της λογικής παρέµβασης των
σχεδίων δράσης, την επικαιροποίηση του πλαισίου δεικτών και την
ποσοτικοποίηση των στόχων

Ανάλυση του περιβάλλοντος και των ιδιαιτεροτήτων της ΠΚΜ και
προσδιορισµός βέλτιστης οργανωτικής και λειτουργικής δοµής του
µηχανισµού διακυβέρνησης της RIS3.

5. ∆ιάρκεια - Χρονοδιάγραµµα - Τρόπος εκτέλεσης
Η προβλεπόµενη διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) µήνες, µε έναρξη την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης και µε δυνατότητα παράτασης
εφόσον απαιτηθεί, δίχως αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου, προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι η µελέτη θα επικαιροποιηθεί µία φορά.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
ακόλουθα παραδοτέα:
Παραδοτέο 1: Έκθεση µε τίτλο: «Προσδιορισµός ενεργειών στο πλαίσιο
εξειδίκευσης της επιχειρηµατικής ανακάλυψης» όπου θα αναλύονται οι
λεπτοµέρειες όλων των απαιτούµενων ενεργειών (εκδηλώσεις, ηµερίδες,
συναντήσεις) προκειµένου να εξειδικευθεί ένας –τουλάχιστον- κύκλος
επιχειρηµατικής ανακάλυψης στην ΠΚΜ
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Παραδοτέο 2: Έκθεση µε τίτλο: «Σχέδια δράσης για παρεµβάσεις έρευνας
και καινοτοµίας στην ΠΚΜ» όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις,
το περιεχόµενο, το χρονοδιάγραµµα, ο απαραίτητος προϋπολογισµός και κάθε
άλλη πληροφορία για την προκήρυξη, ένταξη και υλοποίηση παρεµβάσεων ΕΤΑΚ
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ανάλυση θα γίνεται σε επίπεδο πράξης
ανά τοµέα προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3. Ο σύµβουλος θα πρέπει να
καταρτίσει σχετικό κατάλογο εν δυνάµει έργων προ υλοποίηση που θα
περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες : (α) πιλοτικές δράσεις οι οποίες θα µπορούν να
προκηρυχθούν άµεσα, (β) άλλα έργα, τα οποία θα προκηρυχθούν σε
µεταγενέστερο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
στοχοθεσία τόσο της RIS3 της ΠΚΜ όσο και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ένας (1) µήνας από την υπογραφή της σύµβασης

Παραδοτέο 3: Έκθεση µε τίτλο: «Πλαίσιο ∆εικτών δράσεων ΕΤΑΚ στην
ΠΚΜ» όπου θα περιγράφεται αναλυτικά το σύνολο των δεικτών παρακολούθησης
των παρεµβάσεων της στρατηγικής RIS3 της περιφέρειας, λαµβάνοντας υπόψη το
περιεχόµενο των σχεδίων δράσης και τη στοχοθεσία των αντίστοιχων δεικτών του
ΠΕΠ και των λοιπών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων που συνεισφέρουν
σ’ αυτή. Στο πλαίσιο θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον: τιµές βάσης και στόχος για
κάθε δείκτη, µοναδιαία κόστη υπολογισµού, πηγές δεδοµένων, προϋποθέσεις
επίτευξης, κ.α.
Ηµεροµηνία Παράδοσης: Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Παραδοτέο 4: Έκθεση µε τίτλο: «Σύστηµα διακυβέρνησης της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτοµίας». όπου περιγράφεται η
οργάνωση, δοµή και λειτουργία του µηχανισµού διακυβέρνησης της Περιφερειακής
RIS3. Στο παραδοτέο θα προδιαγράφεται επίσης µε λεπτοµέρεια (πλήρη τεχνικά
και λειτουργικά χαρακτηριστικά) η αρχιτεκτονική ενός Πληροφοριακού
συστήµατος (MIS) διαχείρισης, παρακολούθησης και διάχυσης πληροφορίας και
γνώσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2
«Αντικείµενο Έργου». Το Π4 περιλαµβάνει 2 επιµέρους παραδοτέα:
Π4.1: Περιγραφή συστήµατος ∆ιακυβέρνησης (οργάνωση, δοµή και λειτουργία)
Π4.2: Περιγραφή Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακού Συστήµατος MIS

Ηµεροµηνία Παράδοσης: Π4.1: Τρεις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
και Π4.2: Οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Παραδοτέο 5: Έκθεση µε τίτλο: «Απολογιστική έκθεση Υπηρεσιών
Συµβούλου» όπου περιλαµβάνεται αποτίµηση της λειτουργικότητας και
αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού διακυβέρνησης των παρεµβάσεων ΕΤΑΚ
στην ΠΚΜ καθώς και προτάσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία, αξιοποίησή και
ανάπτυξη συνεργειών µε αντίστοιχους µηχανισµούς σε Περιφερειακό και Εθνικό
επίπεδο.
Στο παραδοτέο αυτό θα περιλαµβάνεται και κάθε επικαιροποίηση προηγούµενου
παραδοτέου (ενδεικτικά; του πλαισίου ∆εικτών, των Σχεδίων ∆ράσης ή άλλου),

Σελίδα 9 από 18

ΑΔΑ: 6ΤΧΣ7ΛΛ-ΓΒ6
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και οδηγίες των υπηρεσιών της ΕΕ, των εθνικών αρχών
και της Αναθέτουσας Αρχής.

15PROC003137824 2015-10-08

Ηµεροµηνία Παράδοσης: ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
6. Οµάδα Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου υψηλών
προδιαγραφών µε τη συµµετοχή έµπειρων και εξειδικευµένων στελεχών, ικανών
να αντεπεξέλθουν στις τεχνικές και επιστηµονικές απαιτήσεις του έργου. Η
απαιτούµενη εµπειρία της Οµάδας Έργου για την εκπόνηση του έργου
περιλαµβάνει (χωρίς να περιορίζεται) τα:

(α) εξειδίκευση σε θέµατα ερευνών και τεκµηρίωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης,
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού και στην παροχή υπηρεσιών συναφών
µε αυτές της παρούσας προκήρυξης κατά το παρελθόν,
(β) εξειδικευµένη γνώση στα θεµατικά αντικείµενα






Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία

Περιφερειακή & Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Επιχειρηµατικότητα - Ανταγωνιστικότητα

Στρατηγικός Σχεδιασµός Παρεµβάσεων Τεχνολογιών
Επικοινωνιών σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο

Πληροφορικής-

Σχεδιασµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραµµάτων

Οι απαιτούµενοι ανθρωποµήνες για την εκπόνηση του έργου ανέρχονται σε 30.

7.

Προϋπολογισµός έργου – τρόπος πληρωµής

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ
(58.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού εβδοµήντα µία
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (71.340,00 €) και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις της πράξης µε τίτλο «Μελέτες Εµπειρογνωµοσύνες της ΕΥ∆ ΕΠ
ΠΚΜ 2014 - 2020» της ΣΑΕΠ∆Ε 008/1 και θα συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ
και Εθνικούς Πόρους.

Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 4/2002 και τις ΚΥΑ των Υπουργών
ΥΠΑΑΝ και ΥΠΟΙΚΟ που αφορούν στη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωµών, µετά
την πιστοποίηση των υπηρεσιών και την κατάρτιση του αντίστοιχου «Πρωτοκόλλου
Παραλαβής Υπηρεσιών» και αφού προσκοµισθούν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα) και γίνουν οι νόµιµες κρατήσεις.
Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει τµηµατικά, µετά την οριστική παραλαβή του
αντίστοιχου Παραδοτέου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής
Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής και την ύπαρξη των
αντίστοιχων πιστώσεων, ως εξής :




Ποσοστό 25% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µετά την οριστική
παραλαβή του 2ου Παραδοτέου.

Ποσοστό 25% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µετά την οριστική
παραλαβή του 3ου παραδοτέου και του 4ου παραδοτέου, ΥΠ1 - Π4.1.

Ποσοστό 25% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µετά την οριστική
παραλαβή του 4ου παραδοτέου, ΥΠ2 – Π4.2.
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Ποσοστό 25% της συνολικής αµοιβής θα καταβληθεί µετά την οριστική
παραλαβή του 5ου παραδοτέου.
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O Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για
την οποία σύµφωνα µε τον νόµο είναι υπόχρεος.
ΜΕΡΟΣ Β

ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού
Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί για τους
συµµετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις
(ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. Η υποβολή
προσφοράς εκ µέρους του συµµετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης.
2. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού
Ο παρών διαγωνισµός µέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύµφωνα µε το Π∆
4/2002 (ΦΕΚ 3/Α) και την µε αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1856/Β)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.
3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη
µορφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο µέχρι τις
19-10-2015, ηµέρα ∆ευτέρα έως τις 11 πµ, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λ.
Γεωργικής σχολής 65, (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη.
4. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει στις 1910-2015, και ώρα 11:30 πµ (την ίδια ηµέρα µε την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής τους) στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λ.
Γεωργικής σχολής 65, (κτίριο Zeda), 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη/ 2ος όροφος.
Στην αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι.
5. Τρόπος αποστολής εγγράφων διαγωνισµού
Η Πρόσκληση αποστέλλεται, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
επιλεγµένους από τον κατάλογο υποψηφίους αναδόχους.
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οποίοι είναι ενταγµένοι στον κατάλογο στις κατηγορίες Β2 & Β3.1, όπως αυτός έχει
συσταθεί από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ και ισχύει.
7. Αποκλεισµός υποψήφιων - απόρριψη προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
α. Προσφορά της οποίας το συνολικό τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό
του έργου.
β. ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του µέρους Γ της παρούσης.
γ. ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του µέρους Γ της παρούσης.
δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των δύο (2) µηνών.

ε. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης,
όπου αυτοί αναφέρονται.

στ. Περιέχονται οικονοµικά στοιχεία ή σχετικές οικονοµικές αναφορές σε έγγραφα
εκτός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς.
ζ. Αφορά σε µέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.
η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.

θ. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1
του µέρους Γ της παρούσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επίσης, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό
έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε
αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο
(courier) στην έδρα της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ, Λ. Γεωργικής σχολής 65, (κτίριο Zeda),
57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη (2ος όροφος).

Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής –
διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την
ορισµένη κατά την παρούσα πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται
υπόψη. H ηµεροµηνία και ώρα αποδεικνύονται µόνο από το πρωτόκολλο
εισερχοµένων της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι προσφορές παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΕΥ∆ ΕΠ
ΠΚΜ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους. ∆ε θα ληφθούν
υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή
έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη
παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται
υπόψη.
2. Περιεχόµενο Προσφοράς
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Οι προσφορές
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα
όσα καθορίζονται στην πρόσκληση. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει δύο
επί µέρους, ανεξάρτητους σφραγισµένους υποφακέλους:
Α. «Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία
προσδιορίζονται στην παράγραφο
Περιεχόµενα Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής». Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον
Υποφάκελο µε τη σειρά που ζητούνται.

Β. «Υποφάκελος Οικονοµικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στη
συνέχεια.
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:

ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαµβάνεται στο σφραγισµένο υποφάκελο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής.
Οικονοµική Προσφορά:

ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο υποφάκελο
Οικονοµικής προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εξειδίκευση περιεχοµένου και µηχανισµού διακυβέρνησης δράσεων
ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού προγράµµατος
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθµ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος…..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19-10-2015

«να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση,
αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η
τάξη και η σειρά των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
2.1 Περιεχόµενα υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει:

που

θα

υποβάλει

κάθε

− Υπεύθυνη ∆ήλωση µε ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 10 ηµερολογιακών
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών,
υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο αυτού σε
περίπτωση Νοµικού Προσώπου µε την οποία δηλώνεται ότι:
I. ∆εν έχει επέλθει καµία µεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συµπεριλαµβάνονται στον Κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ (αν
υπάρχει µεταβολή προσκοµίζει αντίστοιχα στοιχεία)

II. Με την υποβολή της προσφοράς η εταιρεία αποδέχεται τους όρους της
παρούσας και αναλαµβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου
στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται και οι πληροφορίες που
συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.
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IV. Σε περίπτωση που του ανατεθεί το έργο, δεσµεύεται να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, προσκοµίζοντας στα γραφεία της
Αναθέτουσας, εντός σφραγισµένου φακέλου όσα αναφέρονται στην παράγραφο
7 που αφορούν στα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

− Απόφαση ∆.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. ή του νοµίµου εξουσιοδοτηµένου
προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντα µε την οποία εγκρίνεται η
συµµετοχή και ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος.

− Περιγραφή της οµάδας έργου - οργάνωση και συγκρότηση, µε σύντοµα
βιογραφικά σηµειώµατα και ορισµό υπευθύνου έργου, που δεσµεύει τον
ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου.
2.2 Περιεχόµενα υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά»

Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον
προσφέροντα (το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση
ένωσης, από τον εκπρόσωπο αυτής), να φέρει σφραγίδα του νοµικού προσώπου
(σε περίπτωση ένωσης τις σφραγίδες των νοµικών προσώπων που την απαρτίζουν)
και να υποβληθεί µέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί
ποινή αποκλεισµού.

Η οικονοµική προσφορά για την εκπόνηση της µελέτης (που δεν µπορεί να υπερβεί
το ποσό των 58.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ή 71.340,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου), θα γίνει σε ευρώ
(€)
και
θα
περιλαµβάνει
συνολική
τιµή
για
το
έργο
(συµπεριλαµβανοµένου και µη του ΦΠΑ), αριθµητικώς και ολογράφως.

Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των προβλεπόµενων
επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταµεία οποιασδήποτε φύσης,
ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή
εξ αφορµής αυτών. ∆εν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και
κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση
δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο τον βαρύνει.
3.

Ισχύς προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για
δύο (2) µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των δύο
µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόµενο κατά
σειρά επιλογής.

4. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους
ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώµατος για
κατακύρωση.
4. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης δεν αποκλείονται, θα
διαχωρίζονται όµως σαφώς, στην οικονοµική προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι
πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών.
5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και
σύµφωνα µε τον Ν. 4024/2011, σχετικά µε διαδικασία
κληρώσεων για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Έργο της Επιτροπής είναι ο Έλεγχος / Αξιολόγηση των Προσφορών, η κατάρτιση
του πρακτικού αξιολόγησης, η εισήγηση για την ανάθεση και ο έλεγχος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα µέλη της Επιτροπής είναι αρµόδια για κάθε
ενέργεια που απαιτείται για την προετοιµασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου
της, εκτός από την εξέταση τυχών ενστάσεων – προσφυγών από υποψηφίους
αναδόχους.
6. Αξιολόγηση προσφορών
Το Έργο θα ανατεθεί µε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύµφωνα µε την
αριθµ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1856/2010), µε
κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή.

Κατά το άνοιγµα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αριθµούνται και µονογράφονται από
τα µέλη της επιτροπής οι περιεχόµενοι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ.

Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών γίνεται κατά την ίδια συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Πρώτα
αποσφραγίζεται
και
ελέγχεται
ο
Υποφάκελος
Α:
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων
αναδόχων, εφόσον παρίστανται.

Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά των έλεγχο των
δικαιολογητικών, ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται
και επιστρέφεται.

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος µε τη χαµηλότερη
οικονοµική προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά
και µόνο στο ανωτέρω κριτήριο.
Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για το άνοιγµα και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών και των οικονοµικών προσφορών και εισηγείται στο αρµόδιο
όργανο την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα τη χαµηλότερη τιµή.
7. Κατακύρωση του διαγωνισµού και υπογραφή σύµβασης
Το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής µαζί µε την πράξη ανάθεσης του έργου
«Εξειδίκευση περιεχοµένου και µηχανισµού διακυβέρνησης δράσεων
ΕΤΑΚ στην ΠΚΜ», από το αρµόδιο όργανο, αποστέλλεται σε όλους τους
συµµετέχοντες, εγγράφως µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών ή/και µέσω fax. Η
ηµεροµηνία της επιτυχούς αποστολής µε fax ή επιβεβαίωσης ανάγνωσης µε
ηλεκτρονική επιστολή, θεωρείται ως ηµεροµηνία ενηµέρωσης του συµµετέχοντα
στο διαγωνισµό. Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Ο
ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν σύµφωνα
µε τους όρους της πρόσκλησης, την προσφορά του, και τους όρους της σύµβασης
που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΚΜ.
Σε περίπτωση που του ανατεθεί το έργο δεσµεύεται να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, προσκοµίζοντας στα γραφεία της
Αναθέτουσας, εντός σφραγισµένου φακέλου τα ακόλουθα:
1. Πλέον πρόσφατο καταστατικό

2. Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές

3. Πιστοποιητικό όλων των τους φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει
οφειλές (ασφαλιστική ενηµερότητα) σε ισχύ
4. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ

5. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς
ΦΠΑ.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την
οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου. Η εν λόγω επιστολή εκδίδεται από
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών
– µελών αυτό το δικαίωµα.
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8. ∆ιαδικασία επίβλεψης και παραλαβής του έργου
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα
γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Επίβλεψης –Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) που θα
συγκροτηθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και σύµφωνα
µε το Ν. 4024/2011, σχετικά µε διαδικασία κληρώσεων για τη συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Επίβλεψης-Παραλαβής παρακολουθεί και
αξιολογεί το έργο του αναδόχου και εφόσον είναι εµπρόθεσµο και έγκυρο
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση, το παραλαµβάνει και προβαίνει στη
σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» εντός διαστήµατος
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παράδοση των υπηρεσιών.

Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Ε.Ε.Π. επί των υπηρεσιών του Αναδόχου,
αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί
άµεσα στη βελτίωση των παρεχοµένων προµηθειών του, στα σηµεία που του
επισηµάνθηκαν. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει και πάλι σηµεία µη
ικανοποιητικής ποιότητας έχει το δικαίωµα να προβεί στην λύση της σύµβασης.
Η παραλαβή δε θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλµατα
ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν µετά την παραλαβή των
προαναφερθέντων υπηρεσιών και τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αναµορφώσει και να συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

9. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των
στοιχείων που λαµβάνουν γνώση µε την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της
σύµβασης, τα οποία σχετίζονται µε τον αντισυµβαλλόµενο, τα στελέχη του, ή τις
εργασίες του. Ως εµπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες
που θα παρέχονται κατά διαστήµατα και µε οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από
την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
10. Η σύµβαση θα καλύπτει το σύνολο της συµφωνίας µεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγµάτευσης ή
συµφωνίας σχετικά µε τα θέµατα που καλύπτονται.
11. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που
απορρέουν από τη σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς την
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον
εγγράφως.
12. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια
ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων
της θα γίνεται έπειτα από γραπτή συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών.
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