18PROC003975252 2018-11-08

ACCEL project

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έργο
Corporate Acceleration for existing ventures (ACCEL) - Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA
II) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg IPA CBC
Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών
διαδικασιών και διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο Corporate Acceleration for existing ventures (ACCEL)

Αναθέτουσα Αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (στο εξής ΕΛΚΕ ΠΔΜ)

Προϋπολογισμός

57.892,80 € πλέον ΦΠΑ
(46.687,75€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής)

Ημερομηνία και ώρα
Διενέργειας

21/11/2018 και ώρα 10:30 π.μ

Καταληκτική Ημερομηνία
και ώρα Υποβολής
Κωδικός Έργου
Αρ. διακήρυξης

20/11/2018 και ώρα 2:00 μ.μ
80306
39/2018

Ταχ.Δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου
Ταχ. Κωδικός: 50100, Κοζάνη
Τμήμα: Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληροφορίες: Χρύσα Ιακωβίδου
Τηλ./ Fax: 2461056440, 2461056221
e-mail: ciakovidou@uowm.gr
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Διακήρυξης.: 39/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής),
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού
συμβούλου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών
ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
«Επιχειρησιακή επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for
existing ventures – ACCEL), που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας
(IPA II) και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg
IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” με κωδικό έργου 80306 και
επιστημονικά υπεύθυνο τον κo. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών ΠΔΜ, προϋπολογισμού 46.687,75€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.205,06€, ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 57.892,80€.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, Τ.Κ 50100 (1ος όροφος,
γραφεία Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΔΜ)
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών: Μέχρι Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 02:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 10:30 πμ
Τόπος Διενέργειας: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, Τ.Κ 50100 (1ος όροφος, γραφεία
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΔΜ).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ
ΠΔΜ στα τηλέφωνα 24610-56440 (email: ciakovidou@uowm.gr) και στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ερευνών https://rc.uowm.gr/
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ
Μαρνέλλος Γεώργιος
Αναπληρωτής Πρύτανη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επιχειρησιακή
επιτάχυνση για υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures –
ACCEL), που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και από
Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg IPA CBC
Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” με κωδικό έργου 80306 και επιστημονικά
υπεύθυνο τον κo. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΔΜ, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72221000-0, 72224000-1, 73000000-2, 79400000-8.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 28.02.2020.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής).

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
46.687,75€ πλέον ΦΠΑ
24%,
ύψους
11.205,06€,
ήτοι
συνολικό
ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 57.892,80€.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
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Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/20161
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Οι παραπάνω κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του
χαρτοσήμου
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για τιμολόγια πώλησης ή 8% επί του
καθαρού ποσού για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των
στο Παράρτημα B’ της παρούσας.

υπό

ανάθεση υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα
σύμφωνα με:
● Τον Ν 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017) Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
● Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
● Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
● Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΠΔΜ
● Την από 314/26-10-2018 απόφαση της Ερευνών του ΠΔΜ με θέμα την έγκριση
διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τον Διαδικτυακό
τόπο του ΕΛΚΕ ΠΔΜ (https://rc.uowm.gr/ ).

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (https://rc.uowm.gr/ ).

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
1

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 2,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1)

2)
3)
4)

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες
χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος
αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή
ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5
του ν. 4497/2017.
2
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ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14:00. Η προσφορά
υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά
και τεχνικά φυλλάδια ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και στην
αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο
φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, Τ.Κ
50100
(1ος όροφος, γραφεία Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΠΔΜ)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αρ. διακήρυξης: 39/2018

«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την
υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής
επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
Corporate Acceleration for existing ventures – ACCEL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το
Πρωτόκολλο.
Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
• Ο αριθμός της διακήρυξης
• Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά
του άρθρου 11 της παρούσας
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ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς
σύμφωνα με το Παράρτημα Β και το άρθρο 11 Β Τεχνική Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά
θα πρέπει να δοθεί και σε μαγνητικό μέσο (CD), το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα
πρωτότυπο φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα ΣΤ-Υπόδειγμα)
υπογεγραμμένο και κατάλληλα συμπληρωμένο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Ως τέτοιος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Β) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2
του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα
προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης
Γ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016,
θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της
παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για
το συγκεκριμένο σκοπό.
Δ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει
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δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση
με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω
σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της
σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά
στοιχεία προσφοράς, ήτοι τις προσφερόμενες ενέργειες και υπηρεσίες του έργου σύμφωνα
με το Παράρτημα Β, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα και δικαιολογητικά τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια και θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών. Πιο
συγκεκριμένα:
Β1. Ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής προσφοράς για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, απαιτείται από τους
οικονομικούς φορείς, να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους. – βλέπε άρθρο 9.4
Δικαίωμα Συμμετοχής
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:
α. (νομικά πρόσωπα) να προκύπτει από τους ισολογισμούς του οικονομικού φορέα
ότι έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
τουλάχιστον διακόσια τοις εκατό (200%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση
Έργου. Αν δεν απαιτείται από τον Νόμο η υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, ο
κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων χρήσεων θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη
δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου.
β. (φυσικά πρόσωπα): να προκύπτει ότι έχει εισόδημα των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον διακόσια τοις εκατό (200%) του
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου το οποίο θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη
Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου.
3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Το παρόν έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA - CBC
Greece-Αlbania και Εθνικούς Πόρους, αποτελεί σημαντικό μέσο εφαρμογής
στοχευμένων μέτρων με στόχο την ανάπτυξη της καινοτόμου ικανότητας και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, για τη μείωση της ανεργίας καθώς και τη
μείωση του φαινομένου “brain drain”. Ειδικότερα, το υπό προκήρυξη έργο στοχεύει
να υποστηρίξει υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη διασυνοριακή
περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας ώστε να αναπτύξουν νέα και καινοτόμα προϊόντα ή/και
υπηρεσίες συμμετέχοντας σε πολύ δυναμικές δράσεις ενδοεπιχειρησιακής
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επιχειρηματικής επιτάχυνσης τις οποίες θα σχεδιάσει, οργανώσει και θα εκτελέσει ο
ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο
εξειδικευμένη βιωματική εκπαίδευση σε ειδική θεματολογία ανάπτυξης και διαχείρισης
καινοτομιών και επιχειρηματικότητας, όσο και δράσεις δικτύωσης σε διεθνές επίπεδο
οι οποίες θα πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης όσο και εικονικά (virtually) μέσω
ειδικής πλατφόρμας η οποία θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, το παρόν
έργο, περιλαμβάνει και ενέργειες ανάπτυξης προτάσεων για εφαρμογή κατάλληλων
πολιτικών και μέτρων τα οποία θα συζητηθούν και θα συναποφασιστούν σε
συνεργασία με φορείς λήψης αποφάσεων όπως οι ΟΤΑ Α’ και Β’ στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας και θα αφορούν δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με
στοχευμένα και εξειδικευμένα εργαλεία ανάπτυξης της καινοτόμου ικανότητας των
επιχειρήσεων. Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης οδηγού καλών πρακτικών
με σκοπό αυτός να διανεμηθεί σε διασυνοριακό επίπεδο και προκειμένου οι δράσεις
ενδοεπιχειρησιακή υποστήριξης που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σε επίπεδο
έργου να μπορούν να αξιοποιηθούν μακροπρόθεσμα και από άλλους φορείς ή
επιχειρήσεις της περιοχής ή και ευρύτερα.
Για την εκτέλεση του ως άνω έργου, απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα,
ειδική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως
προς τις υποχρεώσεις της έναντι κατά σειρά: του ίδιου του έργου, του δικτύου των
εμπλεκομένων μερών, και του εταιρικού σχήματος. Απαιτείται λοιπόν τεχνική &
επαγγελματική ικανότητα, ειδική εμπειρία και επιστημονικές γνώσεις για την ποιοτική
και αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του εν λόγω έργου του
προγράμματος Interreg IPA - CBC Greece-Αlbania και συγκεκριμένα οι υποψήφιοι
ανάδοχοι να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες να έχουν
αντικείμενο συναφές με το υπό προκήρυξη έργο. Επομένως όσον αφορά στην
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν υλοποιήσει:
1. Τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης και
εκπαίδευσης (coaching & mentoring) σε θέματα επιχειρηματικότητας & καινοτομίας
2. Τουλάχιστον μία σύμβαση
προϊόντων/υπηρεσιών

παροχής

υπηρεσιών

αξιολόγησης

καινοτομικότητας

3. Τουλάχιστον μία (σύμβαση) παροχής υπηρεσιών μελετών επιχειρησιακού σχεδιασμού
δράσεων υποστήριξης καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΟΤΑ Α' ή/και Β' βαθμού
Η παραπάνω απαιτούμενη σχετική εμπειρία αντιστοιχίζεται πλήρως με τον σκοπό τα ειδικά
αντικείμενα και τα παραδοτέα του έργου ACCEL όπως αυτά περιγράφονται και αναλύονται
στο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) και στην ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου
(Specification of Budget) και αποτελούν παραδοτέα του παρόντος.
Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής, καταθέτοντας σχετικό Κατάλογο Έργων. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί
ποινή αποκλεισμού, μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα
έργα, για τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που
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αναφέρονται ανωτέρω και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των
υποψηφίων αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά,
τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως συγχρηματοδοτούμενο,
ερευνητικό, διακρατικό, διαπεριφερειακό ή διασυνοριακό ή άλλο, το αντικείμενο των
εργασιών του με αναφορά στα ζητούμενα της παραγράφου 3α της παρούσης, ο φορέας
ανάθεσης, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου (Διάρκεια σύμβασης), το
ανάδοχο σχήμα, η κατάσταση του έργου (π.χ. ολοκληρωμένο/ σε φάση υλοποίησης), ο
προϋπολογισμός της Σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στο ανάδοχο
σχήμα, περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον προσφέρων, τα έγγραφα
τεκμηρίωσης.
Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του
πρωτοτύπου συμβάσεων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου.
Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο
Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).
Πίνακας 1 Κατάλογος Έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία

α/
α

Τίτλο
ς
Έργο
υ

Χαρακτηρισμό
ς του έργου Αντικείμενο
που καλύπτει

Φορέας
Ανάθεσης

Διάρκεια
σύμβασης
(από έως)

Ανάδοχο
Σχήμα

Κατάστασ
η

Προϋπολογισμό
ς της Σύμβασης
(€)

Ποσοστό
συμμετοχής
της
επιχείρησης
στο ανάδοχο
σχήμα

Περιγραφή
των
υπηρεσιών
που
παρασχέθηκα
ν από την
επιχείρηση

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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Κ1 Ορθότητα
αντίληψης του
αντικειμένου και
των απαιτήσεων
του έργου

Αξιολογείται η αντίληψη του αντικειμένου και των
απαιτήσεων του έργου, η σαφήνεια της πρότασης,
η επιτυχής επισήμανση του εξεταζόμενου
προβλήματος και η διαμόρφωση κατάλληλων
προτάσεων που σχετίζονται με τα παραδοτέα για
την επιτυχή εκτέλεσή τους.

Σ1 30%

Κ2 Μεθοδολογία
υλοποίησης και
εργαλεία
υποστήριξης για
την υλοποίηση του
έργου

Αξιολογείται η ανάλυση - εξειδίκευση της
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της
μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων
εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής της, η
επιτυχής επισήμανση προβλημάτων κατά την
υλοποίηση και η διαμόρφωση κατάλληλων
προτάσεων για την επίλυσή τους, ο προσδιορισμός
- τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας.

Σ2 15%

Κ3 Διαθεσιμότητα
και Εξυπηρέτηση
Ομάδας Εργου

Αξιολογείται η διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση της
ομάδας έργου προς την Αναθέτουσα Αρχή

Σ3 10%

Κ4 Ανάλυση των
υπηρεσιών της
σύμβασης σε
ενότητες εργασιών

Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της
σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους
με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα, η τεκμηρίωση της δυνατότητας
υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου
χρονοδιαγράμματος.

Σ3 15%

Κ5
Οργάνωση,
προσόντα
και
εμπειρία
του
οικονομικού φορέα
και της ομάδας
έργου

Αξιολογείται η καταλληλότητα και η ειδική εμπειρία
του αναδόχου, το μοντέλο οργάνωσης της παροχής
των υπηρεσιών, ο βαθμός επάρκειας και η
επιστημονική συνάφεια της προτεινόμενης ομάδας
υλοποίησης για την κάλυψη του φυσικού
αντικειμένου του έργου η και σαφής κατανομή
αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου.

Σ4 30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Β. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε
κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Κάθε
κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
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Ui = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3 .Κ3+Σ4 .Κ4 +Σ5 .Κ5
δηλαδή U= 0,30*Κ1 +0,15*Κ2 +0,10*Κ3 + 0,15*Κ4 + 0,30*K5
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Ui = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +σ3χΚ3 +σ4χΚ4 + σ5χΚ5 , δηλαδή
Ui= 0,30*Κ1 +0,15*Κ2 +0,10*Κ3 + 0,15*Κ4 + 0,30*Κ5
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή
της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Βi = 0,85 x (Ui / Umax ) + 0,15 x (Kmin/Ki)
όπου:
Βi

ο τελικός βαθμός της προσφοράς

Umax

ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

Ui

βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

Kmin

το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφορά

Κi

το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφορά

Συμφερότερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Βi.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η
Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα
σειρά του τελικού βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 10 μήνες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά
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ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση,
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά
την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε
επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής,
υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα
ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να τα παρέχουν.

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία της
ΜΟΔΥ ΠΔΜ, Κτήριο Διοίκησης, Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη 50100, 1 ος όροφος, από
τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή,
η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την
αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε
επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση,
αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και
προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό
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διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και
στη συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 15
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ
Α΄74), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η
υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε
περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο
αυτών). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γγ. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης
γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου (έκδοσης τελευταίου διμήνου
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του
παρόντος διαγωνισμού.
δ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου
δ1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία
Αστυνομικής Ταυτότητας)
δ2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης,
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του.
Σε περίπτωση που τα έγγραφα σύστασης/ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να
προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και αυτή
ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.».
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του
άρθρου 19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος
της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει
τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της
υπεργολαβίας υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς
του υποψηφίου) τότε, οφείλει να προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω
πιστοποιητικά της παρ. 1.
Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή
να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ημέρες.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του άρθρου
104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων
ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση,
σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής, εφόσον είχε προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω
όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου
104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε
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κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου.
Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με
την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο
άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα,
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα
έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους
προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών
β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, και μόνο
στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
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στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής έως
28.02.2020.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της
οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133
του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το συμβατικό αντικείμενο θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 24.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με
απόφαση τη αναθέτουσας αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του
Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221.

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για κάθε παραδοτέο
σύμφωνα με την ποιοτική και ποσοτική παράδοση μετά την έκδοση του νόμιμου
παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.
Η τμηματική πληρωμή του αναδόχου αναλύεται ως εξής:
Αρ.

Παραδοτέο

Μήνας Παράδοσης

1

Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας και αξιολόγησης έργου (Π.1.1.4)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2

Μεθοδολογία αξιολόγησης ετοιμότητας των επιχειρήσεων για
εφαρμογή
σχεδίου
καινοτομίας
(ανάπτυξης
νέου
προϊόντος/υπηρεσίας) (Π.3.1.1)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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3

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή έξι (6)
σεμιναρίων στα θεματικά αντικείμενα (Π3.1.2):
1. Διανοητική Ιδιοκτησία (Πατέντες, trademarks,
copyrights);
2. Δημόσιες σχέσεις - branding,
3. Στρατηγική marketing μέσω κοινωνικών
δικτύων, συγγραφή άρθρων στον τύπο;
4. Τρόποι αναζήτησης κεφαλαίων, πηγές
χρηματοδότησης και τεχνικές pitching
5. Διαχείριση Καινοτομίας με τη χρήση της
μεθοδολογίας lean principles
6. Τεχνικές έρευνας αγοράς και πωλήσεων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

4

Παροχή επιστημονικής υποστήριξης στον εταίρο του έργου
(PB3) για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακής
πλατφόρμας για τη λειτουργία εικονικής θερμοκοιτίδας
(Π.3.1.4)

5

Διοργάνωση μιας (1) εκδήλωσης για τουλάχιστον 50 άτομα,
για την έναρξη του επιχειρηματικού επιταχυντή με ατζέντα,
πρακτικά, φωτογραφίες, παρουσίαση επιταχυντή και
διαδικτυακού εργαλείου (Π.4.1.1)

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ
2019

6

Σχεδιασμός προγράμματος και διεξαγωγή επιχειρηματικού
επιταχυντή διάρκειας 3 μηνών με παραδοτέα (αναλυτικό
πρόγραμμα, λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό,
έκθεση ολοκλήρωσης. Στον επιχειρηματικό επιταχυντή θα
συμμετέχουν 10 τουλάχιστον ομάδες. (Π.4.1.3)

ΙΟΎΝΙΟΣ 2019

7

8

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις) και
διεξαγωγή εννιά (9) σεμιναρίων (διάρκειας μίας ώρας
το καθένα) στα θεματικά αντικείμενα (Π.4.1.4):
1. Understand and clarify the Core Business Concept
2. Form an effective team
3. Create, crash-test, assess and reassess of the
Business Model
4. Design the prototype Product / Service
5. Research into the associated technologies
6. Validate Product and/or service
7. Learn and refine pitching techniques
8. Network and outreach
9. Understand where and how to find funding sources
Σχέδιο Δράσης που εμπεριέχει προτάσεις μέτρων για
εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και ενσωμάτωση
εξειδικευμένων εργαλείων ανάπτυξης καινοτόμου ικανότητας Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο εταίρο του
παραδοτέου (Π.5.1.2)

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020
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9

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη διάδοση των
πρακτικών/μεθόδων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
έργου ACCEL - Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο
εταίρο του παραδοτέου (Π.5.1.3)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020

Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ,
με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την υποβολή απολογιστικών
εκθέσεων προόδου του έργου του Συμβούλου ανά ημερολογιακό τρίμηνο (συνοδευόμενων
από τα αντίστοιχα παραδοτέα των δράσεων που υλοποιήθηκαν την αντίστοιχη τρίμηνη
περίοδο αναφοράς) και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΦΑ. Το συμβατικό τίμημα
κάθε απολογιστικής έκθεσης προκύπτει από την ομαδοποίηση του συνολικού κόστους των
παραδοτέων που υλοποιήθηκαν την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με την
οικονομική προσφορά του Αναδόχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την
προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία
κατά νόμο τον βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει
καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΆΡΘΡΟ 24: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον
προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου
χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016,
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή
στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να αφορούν
κάθε μέλος ξεχωριστά.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του
αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά
στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά
σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή
εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως
άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος,
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης
ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον
Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του
Έργου.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα
μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.
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ΆΡΘΡΟ 26: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που
θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
αποκλειστικά από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΆΡΘΡΟ 27: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 28: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να
αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Α,
Β, Γ και Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα Α,
Β, Γ, Δ και Ε είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως Εταίρος στο
εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Επιχειρησιακή επιτάχυνση για
υφιστάμενες επιχειρήσεις» (Corporate Acceleration for existing ventures) και ακρωνύμιο:
“ACCEL”, που συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και από
Εθνικούς Πόρους, στo πλαίσιo του διασυνοριακού προγράμματος “Interreg IPA CBC
Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”» με κωδικό έργου 80306.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72221000-0, 72224000-1, 73000000-2, 79400000-8.
Tο παρόν έργο “ACCEL”, αποτελεί σημαντικό μέσο εφαρμογής στοχευμένων μέτρων με
στόχο την ανάπτυξη της καινοτόμου ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, για τη μείωση της ανεργίας καθώς και τη μείωση του φαινομένου “brain
drain”. Ειδικότερα, το υπό προκήρυξη έργο στοχεύει να υποστηρίξει υφιστάμενες
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας ώστε να
αναπτύξουν νέα και καινοτόμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες συμμετέχοντας σε πολύ δυναμικές
δράσεις ενδοεπιχειρησιακής επιχειρηματικής επιτάχυνσης τις οποίες θα σχεδιάσει, οργανώσει
και θα εκτελέσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν
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τόσο εξειδικευμένη βιωματική εκπαίδευση σε ειδική θεματολογία ανάπτυξης και διαχείρισης
καινοτομιών και επιχειρηματικότητας, όσο και δράσεις δικτύωσης σε διεθνές επίπεδο οι
οποίες θα πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης όσο και εικονικά (virtually) μέσω ειδικής
πλατφόρμας η οποία θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, το παρόν έργο,
περιλαμβάνει και ενέργειες ανάπτυξης προτάσεων για εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και
μέτρων τα οποία θα συζητηθούν και θα συναποφασιστούν σε συνεργασία με φορείς λήψης
αποφάσεων όπως οι ΟΤΑ Α’ και Β’ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα αφορούν
δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με στοχευμένα και εξειδικευμένα εργαλεία
ανάπτυξης της καινοτόμου ικανότητας των επιχειρήσεων. Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις
ανάπτυξης οδηγού καλών πρακτικών με σκοπό αυτός να διανεμηθεί σε διασυνοριακό
επίπεδο και προκειμένου οι δράσεις ενδοεπιχειρησιακής υποστήριξης που θα σχεδιαστούν και
θα υλοποιηθούν σε επίπεδο έργου να μπορούν να αξιοποιηθούν μακροπρόθεσμα και από
άλλους φορείς ή επιχειρήσεις της περιοχής ή και ευρύτερα.
Η υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου αφορά στα παρακάτω παραδοτέα σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο του έργου:
1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων
της σύμβασης.
Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά οι εκτιμήσεις – απόψεις του υποψηφίου Αναδόχου και μέσα
από τις γνώσεις & την εμπειρία του σχετικά με τις ενότητες που αφορούν στην υλοποίηση
του έργου, σε σχέση με τα πρότυπα υποβολής των Τεχνικών Δελτίων (Application Forms),
το διαθέσιμο διαδικτυακά υλικό του προγράμματος για τα ενταγμένα έργα (προδιαγραφές,
φυσικό αντικείμενο ανά άξονα, δημοσιότητα και διαχείριση - http://greece-albania.eu/ και
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα:
1.

2.

3.

4.

Πολιτικές και χωρικό πλαίσιο έργου για τη Δυτική Μακεδονία
1.1.
Εργαλείο πολιτικής
1.2.
Δείκτες (*)
1.3.
Παρούσα Κατάσταση της επιχειρηματικότητας στη ΔΜ (*)
1.4.
Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών (ΔΕΜ) (*)
Παρουσίαση βασικών σημείων του προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECEALBANIA με ελάχιστες περιγραφικές ενότητες:
2.1.
Συνοπτική περιγραφή o Συνολικός Π/Υ
2.2.
Συνοπτική περιγραφή στόχων προγράμματος
2.3.
Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος
2.4.
Ποσοστά χρηματοδότησης
2.5.
Ειδικές συνθήκες
Η δυνητική σύνδεση των εργαλείων πολιτικής προγραμμάτων του INTERREG IPA
CBC GREECE-ALBANIA με το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020 & το σχέδιο δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
της ίδιας περιόδου στον άξονα της επιχειρηματικότητας.
Εξεταζόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το έργο ACCEL στη Δυτική Μακεδονία και
στόχοι έργου για τη Δυτική Μακεδονία
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος ACCEL (κατά την πρακτική & τις τρέχουσες
οδηγίες του προγράμματος Interreg IPA CBC GREECE-ALBANIA)
5.1.
Κύρια στοιχεία μεθοδολογίας
5.2.
Δίκτυα εμπλεκομένων μερών (ΔΕΜ)
5.3.
Αποτελέσματα
5.4.
Ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης
Στρατηγική επικοινωνίας και δημοσιότητας του προγράμματος ACCEL
6.1.
Αποδέκτες στην ΠΔΜ
6.2.
Στρατηγικές κατευθύνσεις
6.3.
Στόχοι & Ομάδες στόχων
Καινοτόμος χαρακτήρας – Διατηρησιμότητα αποτελεσμάτων προγράμματος ACCEL
7.1.
Περιγραφή καινοτόμου χαρακτήρα
7.2.
Διασφάλιση διατηρησιμότητας αποτελεσμάτων
Στοιχεία για την εταιρική διαχείριση του προγράμματος ACCEL
Προκαταρκτική βασική μελέτη (pre-baseline study) με ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία, που θα καταδεικνύουν τόσο τις απαιτήσεις για ειδικές γνώσεις των
υποψηφίων αναδόχων, όσο και την προετοιμασία τους για την ανάληψη του έργου,
σχετικά με την Υφιστάμενη Κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ της Δυτικής
Μακεδονίας και τα εργαλεία αξιολόγησής των επιχειρηματικών ευκαιριών. Θα
περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι εξής ενότητες:
9.1.
Υφιστάμενη κατάσταση απασχολησιμότητας ατόμων με υψηλές δεξιότητες
στην Ελλάδα.
9.2.
Ανταγωνιστικότητα και δείκτες ανάπτυξης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων
στην Ελλάδα
9.3.
Προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας
9.4.
Υφιστάμενη / Διαθέσιμη υποστήριξη για επιχειρήσεις
9.5.
Ανάλυση SWOT
9.6.
Υφιστάμενη κατάσταση στους 3 Θεματικούς Στόχους του ΠΕΠ της ΠΔΜ
2014-2020 (1,2 & 3) που αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, όπως αυτοί έχουν οριστεί για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020 με:
Αναλυτική Δομή – Περιγραφή Προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης
Αναλυτική Δομή – Περιγραφή Οδηγού Καλών Πρακτικών

Σημαντική Σημείωση: Στοιχεία με σήμανση (*) είναι προαιρετικά, αλλά εφόσον
προετοιμαστούν από τους υποψηφίους αναδόχους, περιλαμβάνονται στην Τεχνική
προσφορά και φυσικά συνάδουν με το παρόν έργο και τη φιλοσοφία του, θα αποτιμηθούν
και θα βαθμολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή με επιπλέον βαθμολογία.
2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της
μεθοδολογίας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης Θα περιλαμβάνονται
κατά σειρά:
i. Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία (που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική
υλοποίηση του Έργου).
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ii. Τη συγκεκριμένη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας (που θα ακολουθηθεί για την
υλοποίηση του Έργου).
iii. Τη μέθοδο εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων του Έργου.
iv. Τη χρήση των καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης του έργου.
3. Διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση. Θα περιλαμβάνει την αναλυτική πρόταση για το
σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την Αναθέτουσα Αρχή π.χ.
διαθεσιμότητα σε καθημερινή βάση μελών της Ομάδας Έργου στην έδρα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας) και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους
φορείς ή ενδιαφερόμενους.
4. Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία του οικονομικού φορέα και της ομάδας
έργου. Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά:
Η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στελέχη:
Α. Υπεύθυνος Έργου
Β. Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου
Γ. Διευθυντής Επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου
Δ. Επιπλέον τουλάχιστον (2) δύο άτομα ως μέλη
Α. Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα διαθέτει σπουδές/γνώσεις και εμπειρία σύμφωνα με τα
παρακάτω:
Σπουδές/Γνώσεις
● Να είναι απόφοιτος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής
(στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ). Αποδεικτικά: Τίτλος
Σπουδών ΑΕΙ ή ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού) και βιογραφικό σημείωμα
● Να διαθέτει μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το
ΔΟΑΤΑΠ) σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου Αποδεικτικά: Τίτλος
Σπουδών ΑΕΙ ή ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
εξωτερικού) και βιογραφικό σημείωμα
● Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Αποδεικτικό: Απλό αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου
και απλό αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού ή κτήση πανεπιστημιακού τίτλου σε
αγγλόφωνο ίδρυμα.
Εμπειρία
Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία:
●
στη διαχείριση ή/και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακών,
διαπεριφερειακών, διακρατικών ή άλλων)
●
σε έργα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται
στην παρούσα διακήρυξη (δλδ. παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης - coaching &
mentoring, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/διεξαγωγή σεμιναρίων για καινοτομία &
επιχειρηματικότητα κ.λ.π.)
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●

στην εξειδίκευση στρατηγικών επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσεων υποστήριξης
καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΟΤΑ Α' ή/και Β' βαθμού

Β. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα διαθέτει σπουδές/γνώσεις και εμπειρία
σύμφωνα με τα παρακάτω:
Σπουδές/Γνώσεις
● Πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικά: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
Εμπειρία
Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία:
● σε έργα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται
στην παρούσα διακήρυξη (δλδ. παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης - coaching &
mentoring, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/διεξαγωγή σεμιναρίων για καινοτομία &
επιχειρηματικότητα κ.λ.π.)
● στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης
(νεοφυών/υφιστάμενων επιχειρήσεων)
Γ. Υπεύθυνος Επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου ο οποίος θα
διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
Σπουδές
● Πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικά: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα
δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.
● Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Αποδεικτικό: Απλό αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου
και απλό αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού ή κτήση πανεπιστημιακού τίτλου σε
αγγλόφωνο ίδρυμα.
Εμπειρία
Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνίας
έργων.
Δ. Μέλη ομάδας έργου
Η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) μέλος
παρακάτω προσόντα:

το οποίο θα διαθέτει τις

Σπουδές/Γνώσεις
● Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Εμπειρία
Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία:
● σε έργα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται
στην παρούσα διακήρυξη (δλδ. παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης- coaching &
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mentoring, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού/διεξαγωγή σεμιναρίων για καινοτομία &
επιχειρηματικότητα κ.λ.π.)
Η εμπειρία της ομάδας έργου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα
αποδεικνύεται η συμμετοχή του στα έργα. Το βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά και
κατάλογο (πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο του έργου και τις
ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου καθώς και τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα
όπως π.χ. συμβάσεις, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά
Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται το έργο στο οποίο έχει
συμμετάσχει, η διάρκεια του έργου και η θέση στην ομάδα έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των
ανωτέρω.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο σύμφωνα με τον Πίνακα 2 των
βασικών στελεχών του τα οποία θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του έργου και στο
οποίο θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο ποσοστό, του συνολικού χρόνου απασχόλησης που θα
αφιερωθεί για την υποστήριξη του έργου από κάθε μέλος της ομάδας έργου.
Πίνακας 2 Ομάδα έργου - Απασχόληση στο έργο
α/
α

Ονοματεπώνυμ
ο Μέλους
Ομάδας έργου

Ρόλος στην
Ομάδα έργου
– Θέση στο
σχήμα
υλοποίησης

Ανθρωπομήνε
ς

Ποσοστό
Συμμετοχ
ής στο
έργο

Προϋπολογισ
μός της
Σύμβασης (€)

Χρόνος που
απασχολείται
στον
υποψήφιο
ανάδοχο

Επιπρόσθετα θα πρέπει, να προσκομίσει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της
ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται. Σε περίπτωση που
κάποια από τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, καθένα
από αυτά θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των
όρων της προκήρυξης και δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα σε όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου, ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει
τον Προσφέροντα 30 ημέρες νωρίτερα.
Η εμπειρία της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να καταγραφεί και στον Πίνακα 1.
Για να ληφθεί υπόψη από την επιτροπή η παραπάνω εμπειρία, απαιτείται αντίστοιχο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αναθέτουσας αρχής ή συμβάσεις. Εάν οι
αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με
στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συμβάσεις
ανάθεσης).
5. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα Θα
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περιλαμβάνονται κατά σειρά: Περιγραφή της προτεινόμενης αναλυτικής μεθοδολογίας
για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η περιγραφή γίνεται αναλυτικά ανά παραδοτέο και
σχετική δράση για τα χρονικά στάδια – φάσεις μέρους του αναλυτικού
χρονοδιαγράμματος του έργου (συγκεντρωτικά το χρονοδιάγραμμα θα παρουσιάζεται και
σε πίνακα) και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία
που τεκμηριώνουν πληρέστερα την πρόταση κάθε υποψηφίου Αναδόχου. Θα απαντά
επίσης στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, και από την οποία να προκύπτει πως ο
υποψήφιος έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της προκήρυξης.
Θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή ανά πακέτο εργασίας και παραδοτέο.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποστηρίξει επιστημονικά τις εκπαιδευτικές
διαδικασίες και τις διαδικασίες ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής
θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις”, ACCEL.
Αναλυτικότερα θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα παραδοτέα:
1.

Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας και αξιολόγησης έργου
Το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολόγησης του έργου θα περιλαμβάνει τις
διαδικασίες και τα εργαλεία αξιολόγησης των παραδοτέων του έργου ACCEL, τον
έλεγχο των εγγράφων και των δεδομένων, ανάλυση ρίσκου όπως αναγνώριση
παραγόντων ρίσκου, αξιολόγησης τους, σχέδιο αντιμετώπισής τους και μέτρα
μείωσης του αντίκτυπου του ρίσκου.
Σχ. Παραδοτέο: Π.1.1.4
Υλικό τεκμηρίωσης: τεχνική έκθεση

2.

Μεθοδολογία αξιολόγησης ετοιμότητας των επιχειρήσεων για εφαρμογή
σχεδίου καινοτομίας
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης ετοιμότητας των
επιχειρήσεων για την εφαρμογή σχεδίου καινοτομίας θα περιλαμβάνει δείκτες
αποτίμησης της καινοτόμου ικανότητας των επιχειρήσεων και δείκτες αξιολόγησης
του επιχειρηματικού σκεπτικού το οποίο θα προτείνεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Με βάση μια συνολική βαθμολογία θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Σχ. Παραδοτέο: Π.3.1.1
Υλικό τεκμηρίωσης: τεχνική έκθεση

3.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις) και διεξαγωγή έξι (6)
σεμιναρίων στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
3.1.
3.2.

Διανοητική Ιδιοκτησία (Πατέντες, trademarks, copyrights);
Δημόσιες σχέσεις - branding,
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Στρατηγική marketing μέσω κοινωνικών δικτύων, συγγραφή άρθρων στον
τύπο;
Τρόποι αναζήτησης κεφαλαίων, πηγές χρηματοδότησης και τεχνικές pitching
Διαχείριση Καινοτομίας με τη χρήση της μεθοδολογίας lean principles
Τεχνικές έρευνας αγοράς και πωλήσεων

Σχ. Παραδοτέο: Π.3.1.2
Υλικό τεκμηρίωσης: υλικό παρουσιάσεων εκπαιδευτικού υλικού, πρόσκληση, ατζέντα,
λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό.
4.

Παροχή επιστημονικής υποστήριξης στον εταίρο του έργου (PB3) για το
σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την εικονική
θερμοκοιτίδα
Ο ανάδοχος θα προετοιμάσει μεθοδολογικό πλαίσιο για την τροφοδότηση της
ανάπτυξης της διαδικτυακής πλατφόρμας εικονικής θερμοκοιτίδας η οποία θα
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα εξυπηρετεί τη διασυνοριακή περιοχή.
Σχ. Παραδοτέο: Π.3.1.4
Υλικό τεκμηρίωσης: τεχνική έκθεση

5.

Διοργάνωση μίας (1) εκδήλωσης για την έναρξη του επιχειρηματικού
επιταχυντή με ατζέντα, πρακτικά, φωτογραφίες, παρουσίαση επιταχυντή
και διαδικτυακού εργαλείου
Για την ανακοίνωση της έναρξης του επιχειρηματικού επιταχυντή θα πραγματοποιηθεί
ενημερωτική εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα
επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των
συμμετεχόντων καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης - λήξης των αιτήσεων
συμμετοχής. Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου αποτελεί ευθύνη του
αναδόχου να εξασφαλίσει το χώρο όπου θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση, ο οποίος θα
πρέπει να πληροί τις απαραίτητες υλικοτεχνικές απαιτήσεις (π.χ. προβολικό, laptop,
projector, υποδοχή, εξυπηρέτηση).
Σχ. Παραδοτέο: Π.4.1.1
Υλικό τεκμηρίωσης: υλικό παρουσίασης επιταχυντή και του διαδικτυακού εργαλείου,
πρόσκληση, ατζέντα, πρακτικά, φωτογραφίες.

6.

Σχεδιασμός προγράμματος και διεξαγωγή επιχειρηματικού επιταχυντή
διάρκειας 3 μηνών
Σχεδιασμός προγράμματος και μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακού
επιχειρηματικού επιταχυντή το οποίο θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα σεμιναριακών
μαθημάτων (βλ. Π.4.1.4) καθώς και ειδικές συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης
διάρκειας 10 ωρών για κάθε ομάδα αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής, ειδικές
συνεδρίες
mentoring
διάρκειας
2
ωρών
και
ανατροφοδότηση
στην
ανάπτυξη/βελτίωση των επιχειρηματικών σκεπτικών διάρκειας 5 ωρών για κάθε
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ομάδα αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής.
Σχ. Παραδοτέο: Π.4.1.3
Υλικό τεκμηρίωσης: τεχνική έκθεση μεθοδολογικού πλαισίου, πρόσκληση, ατζέντα,
πρακτικά, φωτογραφίες.
7.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις) και διεξαγωγή εννιά (9)
σεμιναρίων στα θεματικά αντικείμενα (Π.4.1.4):
a. Understand and clarify their Core Business Concept
b. Form an effective team
c. Create, crash-test, assess and reassess of the Business Model
d. Design the prototype Product / Service
e. Research into the associated technologies
f. Validate Product and/or service
g. Learn and refine pitching techniques
h. Network and outreach
i. Understand where and how to find funding sources
Σχ. Παραδοτέο: Π.4.1.4
Υλικό τεκμηρίωσης: υλικό παρουσιάσεων εκπαιδευτικού υλικού, πρόσκληση, ατζέντα,
λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό.

8.

Σχέδιο Δράσης που εμπεριέχει προτάσεις μέτρων για εφαρμογή
κατάλληλων πολιτικών - Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο εταίρο
του παραδοτέου (Π.5.1.2)
Σχέδιο Δράσης το οποίο θα προτείνει βελτιώσεις πολιτικής σε στήριξης της
επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω αυτών
για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει ανάλυση
της υπάρχουσας πολιτικής, των σχεδιαζόμενων μέτρων τα οποία αφορούν τη στήριξη
της επιχειρηματικότητας σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο όπως αυτά έχουν
προβλεφθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας, στην Περιφερειακή
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο μπορούν
αυτές να βελτιωθούν συνθέτοντας τα αποτελέσματα του έργου ACCEL. Ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην τεχνική προσφορά μεθοδολογία:
● πίνακα περιεχομένων του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.
● υποστήριξης και ανάπτυξης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης,
● των δράσεων επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
● των δράσεων προώθησης και εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου
Δράσης.
Σχ. Παραδοτέο: Π.5.1.2
Υλικό τεκμηρίωσης: τεχνική έκθεση

9.

Οδηγός Καλών Πρακτικών -Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο
εταίρο του παραδοτέου- Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο εταίρο
του παραδοτέου
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Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών θα αποτυπώνει μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη ή
σχεδιάζονται να εφαρμοστούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αφορούν τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
για τη διασυνοριακή περιοχή. Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών θα περιλαμβάνει ανάλυση
των καλών πρακτικών στη διασυνοριακή περιοχή. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
καταθέσει στην τεχνική προσφορά μεθοδολογία:
● πίνακα περιεχομένων του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.
● υποστήριξης και ανάπτυξης του Οδηγού Καλών Πρακτικών,
● των δράσεων προώθησης του Οδηγού Καλών Πρακτικών,
Σχ. Παραδοτέο: Π.5.1.3
Υλικό τεκμηρίωσης: τεχνική έκθεση
Υποχρεώσεις Αναδόχου - Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
Αρ.

Παραδοτέο

Μήνας Παράδοσης

1

Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας και αξιολόγησης έργου (Π.1.1.4)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2

Μεθοδολογία αξιολόγησης ετοιμότητας των επιχειρήσεων για
εφαρμογή
σχεδίου
καινοτομίας
(ανάπτυξης
νέου
προϊόντος/υπηρεσίας) (Π.3.1.1)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

3

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή έξι (6)
σεμιναρίων στα θεματικά αντικείμενα (Π3.1.2):
1. Διανοητική Ιδιοκτησία (Πατέντες, trademarks,
copyrights);
2. Δημόσιες σχέσεις - branding,
3. Στρατηγική marketing μέσω κοινωνικών
δικτύων, συγγραφή άρθρων στον τύπο;
4. Τρόποι αναζήτησης κεφαλαίων, πηγές
χρηματοδότησης και τεχνικές pitching
5. Διαχείριση Καινοτομίας με τη χρήση της
μεθοδολογίας lean principles
6. Τεχνικές έρευνας αγοράς και πωλήσεων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

4

Παροχή επιστημονικής υποστήριξης στον εταίρο του έργου
(PB3) για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακής
πλατφόρμας για τη λειτουργία εικονικής θερμοκοιτίδας
(Π.3.1.4)

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018

5

Διοργάνωση μιας (1) εκδήλωσης για τουλάχιστον 50 άτομα,
για την έναρξη του επιχειρηματικού επιταχυντή με ατζέντα,
πρακτικά, φωτογραφίες, παρουσίαση επιταχυντή και
διαδικτυακού εργαλείου (Π.4.1.1)

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ
2019

6

Σχεδιασμός προγράμματος και διεξαγωγή επιχειρηματικού

ΙΟΎΝΙΟΣ 2019
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επιταχυντή διάρκειας 3 μηνών με παραδοτέα (αναλυτικό
πρόγραμμα, λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό,
έκθεση ολοκλήρωσης. Στον επιχειρηματικό επιταχυντή θα
συμμετέχουν 10 τουλάχιστον ομάδες. (Π.4.1.3)
7

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις) και διεξαγωγή
εννιά (9) σεμιναρίων (διάρκειας μίας ώρας το καθένα) στα
θεματικά αντικείμενα (Π.4.1.4):
1. Understand and clarify the Core Business Concept
2. Form an effective team
3. Create, crash-test, assess and reassess of the
Business Model
4. Design the prototype Product / Service
5. Research into the associated technologies
6. Validate Product and/or service
7. Learn and refine pitching techniques
8. Network and outreach
9. Understand where and how to find funding sources

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2019

8

Σχέδιο Δράσης που εμπεριέχει προτάσεις μέτρων για
εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και ενσωμάτωση
εξειδικευμένων εργαλείων ανάπτυξης καινοτόμου ικανότητας Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο εταίρο του
παραδοτέου (Π.5.1.2)

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2020

9

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη διάδοση των
πρακτικών/μεθόδων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
έργου ACCEL - Παροχή τεχνικής στήριξης στον υπεύθυνο
εταίρο του παραδοτέου (Π.5.1.3)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ανά εξάμηνο
είναι βάσει του εγκεκριμένου από την Διαχειριστική Αρχή του INTERREG IPA - CBC GREECE ALBANIA χρονοδιαγράμματος του ACCEL. Μετά από απόφαση των εταίρων του δύναται το
χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την πορεία του προγράμματος και επομένως
και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του συμβούλου επίσης δύναται να τροποποιηθεί
ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία
προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται
από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής
Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα:
ΠΡOΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, Τ.Κ 50100
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(1ος όροφος, γραφεία Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας ΠΔΜ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αρ. Διακήρυξης: 39/2018
«Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού συμβούλου για την
υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής
επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
“Ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις”, ACCEL »

Ν.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1

Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας
και αξιολόγησης έργου
(Π.1.1.4)

1.000,00 €

2

Μεθοδολογία
αξιολόγησης
ετοιμότητας των επιχειρήσεων
για
εφαρμογή
σχεδίου
καινοτομίας (ανάπτυξης νέου
προϊόντος/υπηρεσίας)
(Π.3.1.1)

1.000,00 €

3

Ανάπτυξη
εκπαιδευτικού
υλικού και διεξαγωγή έξι (6)
σεμιναρίων
στα
θεματικά
αντικείμενα (Π3.1.2):
1.Διανοητική Ιδιοκτησία
(Πατέντες, trademarks,
copyrights);
2.Δημόσιες σχέσεις branding,
3.Στρατηγική marketing
μέσω κοινωνικών δικτύων,
συγγραφή άρθρων στον
τύπο;
4.Τρόποι αναζήτησης
κεφαλαίων, πηγές
χρηματοδότησης και
τεχνικές pitching
5.Διαχείριση Καινοτομίας με

12.000,00 €

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
[€]
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τη χρήση της
μεθοδολογίας lean
principles
6.Τεχνικές έρευνας αγοράς
και πωλήσεων
4

Παροχή επιστημονικής
υποστήριξης στον εταίρο του
έργου (PB3) για το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη
διαδικτυακής πλατφόρμας για
τη λειτουργία εικονικής
θερμοκοιτίδας (Π.3.1.4)

3.892,80 €

5

Διοργάνωση μιας (1)
εκδήλωσης για τουλάχιστον
50 άτομα, για την έναρξη του
επιχειρηματικού επιταχυντή
με ατζέντα, πρακτικά,
φωτογραφίες, παρουσίαση
επιταχυντή και διαδικτυακού
εργαλείου (Π.4.1.1)

2.500,00 €

6

Σχεδιασμός προγράμματος και
διεξαγωγή επιχειρηματικού
επιταχυντή διάρκειας 3 μηνών
με παραδοτέα (αναλυτικό
πρόγραμμα, λίστες
συμμετεχόντων,
φωτογραφικό υλικό, έκθεση
ολοκλήρωσης Στον
επιχειρηματικό επιταχυντή θα
συμμετέχουν 10 τουλάχιστον
ομάδες. (Π.4.1.3)

17.000,00 €

7

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού (παρουσιάσεις) και
διεξαγωγή εννιά (9)
σεμιναρίων (διάρκειας μίας
ώρας το καθένα) στα
θεματικά αντικείμενα
(Π.4.1.4):
1. Understand and
clarify the Core
Business Concept
2. Form an effective
team
3. Create, crash-test,
assess and reassess
of the Business Model

4.500,00 €
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4. Design the prototype
Product / Service
5. Research into the
associated
technologies
6. Validate Product
and/or service
7. Learn and refine
pitching techniques
8. Network and outreach
9. Understand where
and how to find
funding sources
8

Σχέδιο Δράσης που εμπεριέχει
προτάσεις μέτρων για
εφαρμογή κατάλληλων
πολιτικών και ενσωμάτωση
εξειδικευμένων εργαλείων
ανάπτυξης καινοτόμου
ικανότητας - Παροχή τεχνικής
στήριξης στον υπεύθυνο
εταίρο του παραδοτέου
(Π.5.1.2)

7.000,00 €

9

Οδηγός Καλών Πρακτικών για
τη διάδοση των
πρακτικών/μεθόδων που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο
του έργου ACCEL - Παροχή
τεχνικής στήριξης στον
υπεύθυνο εταίρο του
παραδοτέου (Π.5.1.3)

9.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

57.892,80 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Κοζάνη σήμερα …………………………………….ημέρα ……………………………..……,
οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
που εδρεύει στην Κοζάνη, Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ 50100 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, ΑΦΜ 999562838, ΔΟΥ Κοζάνης και στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου η εταιρία/επιχείρηση με την επωνυμία …………., που εδρεύει στην ………, οδός
……………………, Τ.Κ ……………………, ΑΦΜ ………………………, ΔΟΥ …………. και εκπροσωπείται
νόμιμα από …………………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Ανάδοχος»
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
1. Η Αναθέτουσα Αρχή για την Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστημονικού
συμβούλου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών και διαδικασιών
ενδοεπιχειρησιακής επιτάχυνσης και εικονικής θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο του έργου
«Corporate Acceleration for existing ventures (ACCEL)» με κωδικό έργου 80306 και
επιστημονικά υπεύθυνο τον κo. Ιωάννη Μπακούρο, Καθηγητή του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΔΜ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IPA CBC Programme “Greece-Albania
2014-2020”, αναθέτει στον Ανάδοχο την υπηρεσία, όπως περιλαμβάνεται τόσο στην
τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων του υπ’ αριθ. …………………. Συνοπτικού Διαγωνισμού
που διενεργήθηκε την ………………., όσο και στην από αρ. πρωτοκόλλου ………………..
προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας
σύμβασης. Στον Ανάδοχο κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
………………………… απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
2. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού
και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα
…………… από την υπογραφή της παρούσας.
3. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει
………………..μετά την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου όπως αυτό
προβλέπεται στο ως άνω άρθρο της παρούσας.
4. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται θα
γίνεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου κ. κο Μπακούρο Ιωάννη, Καθηγητή
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ
5. Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλομένου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
συμφωνείται ότι ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ........................... πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ(…%) και πρόκειται να καταβληθεί ως εξής: (σύμφωνα με το άρθρο
23 της διακήρυξης) Τον Ανάδοχο βαρύνουν: Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ταμειακό υπόλοιπο στο
έργο
6. Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνείται να παράσχει τις ανατιθέμενες σε
αυτόν υπηρεσίες ή τις παρέχει πλημμελώς, το ΠΔΜ ΕΛΚΕ μπορεί να καταγγείλει την
παρούσα σύμβαση μονομερώς και να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που
υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά του δεύτερου συμβαλλομένου.
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7. Ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα την υπ’ αριθ. .................................. εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα ..............................,
ποσού -..................- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας …………………
8. Η κυριότητα όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης ανήκει στον πρώτο συμβαλλόμενο, που μπορεί να προβαίνει στη διάθεση και
αξιοποίησή τους.
9. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει
από την εκτέλεση της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
10. Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016
11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης
αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
12. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων.
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε μέρος από ένα.:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού, Υποδομών και
Ανάπτυξης

Για την Εταιρία

Γεώργιος Μαρνέλλος
Υπογραφή

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ ποσού....................... ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)……….., (ΑΦΜ)……..,
(δ/νση)……} ή
ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία) ……….., (ΑΦΜ) ………, (δ/νση) …………. } ή
iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ………
β) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ………
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γ) (πλήρη επωνυμία) …….…...., (ΑΦΜ)....................., (δ/νση) ………
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης του
έργου με τίτλο........................ συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ……................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (05)
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα3 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206912]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 50131]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΡΥΣΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2461056440]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ciakovidou@uowm.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [https://rc.uowm.gr/]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):72221000-0,
72224000-1, 79400000-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
3

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

4

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση5;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
4

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
5

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο6:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλους7;

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

6

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

7

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

[……]
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 8
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V
για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων
μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
8
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες9

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση10·
2. δωροδοκία11,12·
3. απάτη13·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες14·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας15·

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
46
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6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων16.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου17 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]18
Εάν ναι, αναφέρετε19:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]20
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
21
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 22:

[……]

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
21

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων
που λήφθηκαν.
22
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης23, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;24

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24

49
The project is co-funded by the European Union and by National Funds of
the participating countries

18PROC003975252 2018-11-08

ACCEL project
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

25

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 25
[……][……][……]

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου26;

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις27 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις28
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27

28

Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό παράπτωμα29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες

[] Ναι [] Όχι

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων30, λόγω της

[] Ναι [] Όχι

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης31;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[...................…]

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29

30

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

31

Πρβλ άρθρο 48.
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια32 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
33
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες35
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y36 -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
34

35

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

36

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 37, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς38:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες39, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:

[……..........................]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……]
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας40 το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
37

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
38

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα
ΤΕΥΔ.
39

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
40
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται41, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν42.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

41

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
42
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