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 Άρτα, 09/12/2019 
                                                                                                                                         Αρ. πρωτ. 1889 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σο Επιμελητήριο Άρτασ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Ν. 4497/2017 “Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ”, Μζροσ Β “Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ”  

2. Σο Ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Σο Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 265/τ.Α /́23-12-2014)  

4. Σθν υπ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31/7/2015 Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και 

Σουριςμοφ (ΦΕΚ 1822/τ.Β ́/24-8-2015) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα 

προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - 

Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει  

5. Σθν Τπ’ αρ. 304881-ΤΔ1244/6-4-2016 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ υςτιματοσ Διαχείριςθσ και 

Ελζγχου των Προγραμμάτων υνεργαςίασ του τόχου «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ»  

6. Σθ με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Βϋ/28-12-2015) «Ρυκμίςεισ για τισ 

πλθρωμζσ των Δαπανϊν του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΠΔΕ (Σροποποίθςθ και 

αντικατάςταςθ τθσ Κ.Τ.Α. 46274/26-9- 2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Βϋ))» 

7. Σο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020  

8. Σο Ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

9. Σο Ν. 4013/2011 (Α’204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

SMENSWICT     
Project co-funded by the European Union 
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10. Σο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. Σθν με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

12. Σθ με αρ. 301962/MA5044 4θ Πρόςκλθςθ του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ-

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ,  

13. Σο υπ. αρ. 2/20-2-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα με τίτλο «Smart energy saving, 

energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο 

"SMENSWICT" 

14. Σo από 07-08-2019 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου«Smart energy saving, 

energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο 

"SMENSWICT"  

15. Σο υπ. αρ. 7/29-07-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και εξουςιοδότθςθ τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ για τθ λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο “SMENSWICT” 

16. Σο από 05-09-2019 ςυμφωνθτικό (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10) του ζργου «Smart energy saving, 

energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and 

Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και ακρωνφμιο 

"SMENSWICT"  

17. Σθν αρ. πρωτ. 97151/27-09-2019 απόφαςθ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ 

ςτο ΠΔΕ, ςτθ ΑΕΠ-518/6 του ζργου με ακρωνφμιο “SMENSWICT” (κωδ. Ζργου 2019ΕΠ51860003) 

18. Σο υπ. Αρ. 9/23-10-2019 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί Αποδοχισ απόφαςθσ ζνταξθσ ςτο ΠΔΕ 2019 τθσ Πράξθσ με τίτλο ««Smart 

energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced 

Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS)» και 

ακρωνφμιο "SMENSWICT", τθ ςυγκρότθςθ ομάδασ ζργου, τον οριςμό Διαχειριςτι Ζργου ΠΔΕ και τθν 

εγγραφι τθσ πράξθσ ςτον προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Άρτασ 

19. Σο υπ. Αρικμ. Πρωτ. 1719/ 14-1-2019 Πρωτογενζσ Αίτθμα για διάκεςθ πίςτωςθσ για «Παροχι 

Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management) και τθ 

διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου 

“SMENSWICT” Interreg Ελλάδα-Αλβανία (ΑΔΑΜ: 19REQ006003769)  

20. Σθν υπ. Αρ. πρωτ. 91/14-11-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για τθ διάκεςθ πίςτωςθσ για 

«Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management) 

και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

ζργου “SMENSWICT” Interreg Ελλάδα-Αλβανία (ΑΔΑ: ΩΟ7Π469ΗΛ4-74) 

21. Σο υπ. Αρ. πρωτ. 1727/ 18-11-2019 Απόςπαςμα Πρακτικοφ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ (ΔΕ 24/ 15-11-

2019) του Επιμελθτθρίου Άρτασ για τθν ζγκριςθ τθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ για «Παροχι Τπθρεςιϊν 

Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management) και τθ διοργάνωςθ 
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τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου “SMENSWICT” 

Interreg Ελλάδα-Αλβανία (ΑΔΑΜ: 19REQ006006356 και ΑΔΑ: 62Δ8469ΗΛ4-Ε1Π) 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 

Σα φυςικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, τισ ενϊςεισ φυςικϊν ι και νομικϊν 
προςϊπων, τουσ ςυνεταιριςμοφσ που επικυμοφν και δραςτθριοποιοφνται ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ, 
να υποβάλλουν ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο  «Παροχι 
Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου SMENSWICT για τθ διαχείριςθ του ζργου 
(Project Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ (Κick-off Meeting)» (Παραδοτζο 
1.1.2) προχπολογιςμοφ 12.096,77 € πλζον ΦΠΑ 24%. (ΦΠΑ: 2.903,23.€ -  Προχπολογιςμόσ ςυμ/νου ΦΠΑ: 
15.000,00€) 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ 

Η παροφςα Πρόςκλθςθ υπόκειται ςτουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ : 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο κα είναι θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθ 

Διαχείριςθ του Ζργου και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ μεταξφ των εταίρων (kick-off 

meeting) όπωσ αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

Κωδικοί CPV:  

72224000-1 Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων  

79952000-2 Τπθρεςίεσ Εκδθλϊςεων  

το πλαίςιο του ζργου προβλζπεται: 

 

Φάσειρ Έπγος 

Κόστορ (€) 

σςμπεπιλαμβανομένος 
τος ΦΠΑ 

Φάση Α: Γιασείπιση Έπγος 14.000,00 εςπώ 

Υπηπεζίερ ζςνηονιζμού και διασείπιζηρ ηος θςζικού και οικονομικού 

ανηικειμένος ηος έπγος, πποεηοιμαζίαρ και ςποβολήρ ηυν εξαμηνιαίυν 
εκθέζευν πποόδος, καθώρ και ηην πποεηοιμαζία και ηην ςποβολή ηυν 

αιηημάηυν πιζηοποίηζηρ δαπανών 

14.000,00 εςπώ 

Φάση Β: Γιοπγάνωση Δναπκτήπιαρ Σςνάντησηρ Δπγασίαρ 
μεταξύ των εταίπων (Kick-Off Meeting) 

1.000,00 εςπώ 

Γιοπγάνυζη Δναπκηήπιαρ Σςνάνηηζηρ Δπγαζίαρ μεηαξύ ηυν εηαίπυν 

(Kick-OffMeeting) 
1.000,00 εςπώ 

https://www.contracts.gr/cpv/ab0bb535-2ec4-4ef9-a623-54253e4e4eda
https://www.contracts.gr/cpv/ab0bb535-2ec4-4ef9-a623-54253e4e4eda
https://www.contracts.gr/cpv/ab0bb535-2ec4-4ef9-a623-54253e4e4eda
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Σύνολο 15.000,00 εςπώ 

 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ περιγράφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 

1. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οι προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςε ζνα ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο δακτυλογραφθμζνεσ και 

υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντα κα περιζχει δφο επί μζρουσ, 

ανεξάρτητουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δθλαδι: 

1) «Φάκελοσ Δικαιολογητικών υμμετοχήσ – Σεχνική Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ και τθν Σεχνικι προςφορά, όπωσ προςδιορίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

2) «Φάκελοσ Οικονομικήσ Προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του 

υποψθφίου Αναδόχου. 

 

Ο παραπάνω ενιαίοσ φάκελοσ κακϊσ και οι δφο επί μζρουσ φάκελοι κα φζρουν τισ ενδείξεισ: 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ανακζτουςα Αρχι 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΡΣΑ 

Διεφκυνςθ: Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 ΑΡΣΑ 

Email: info@e-artas.gr 

 

Σθλζφωνο επικοινωνίασ: 26810 28728, 76976 

Fax: 26810 78654 

Σίτλοσ διαγωνιςμοφ 

« Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου 

SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management)και τθ 

διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ ςυνάντθςθσ(Κick-off Meeting)» 

Καταλθκτικι θμερομθνία 

και ϊρα υποβολισ 

προςφορϊν 

Δευτζρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00  

Προςφζρων 
Πλιρθσ Επωνυμία Οικονομικοφ Φορζα 

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ, ΣΚ, Σθλζφωνο, Φαξ, Email 

Να μην ανοιχτεί από την υπηρεςία 

 

 

 

mailto:info@e-artas.gr
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

3.1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν, μαηί με τθ προςφορά τουσ, 
 

A. Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 

οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν 

οποία ςυμμετζχουν, χωρίσ κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ, η οποία θα φζρει ωσ ημερομηνία, 

την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ και να δηλώνεται ότι: 

i. Είναι μζλθ του οικείου επιμελθτθρίου 

ii. Αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

iii. Δεν ζχουν κϊλυμα αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

iv. Η προςφορά τουσ είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Α τισ 

οποίεσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

v. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 

vi. Να δθλϊνουν το νόμιμο εκπρόςωπό τουσ 

vii. Οι προςφορζσ ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια του ζργου 

B. Αποδεικτικό για τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται να ζχουν αναλάβει: 

 τουλάχιςτον δφο (2) ζργα που κα περιλαμβάνουν διαχείριςθ φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου (project & financial management) ωσ ανάδοχοι εταίρων διακρατικϊν / 
διαςυνοριακϊν ζργων 
 

Ο Πίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο Τπόδειγμα: 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ / 

ΠΕΛΑΣΗ 
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Π/Τ ΕΡΓΟΤ 
(ποςό) 

Διάρκεια 
εκτζλεςησ 

ζργου  
(από - ζωσ) 

Ζγγραφο 
Σεκμηρίωςησ 

       

 «ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ»: πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ 

Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ, διλωςθ υποψθφίου Αναδόχου, φμβαςθ, κλπ) 

 Προσ απόδειξθ τθσ υλοποίθςθσ των παραπάνω, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να κατακζςει τα 

παρακάτω: Πιςτοποιθτικά/ Πρωτόκολλα /βεβαιϊςεισ παραλαβισ / ολοκλιρωςθσ, βεβαίωςθ 

εργοδότθ ι αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ι όποιο άλλο πρόςφορο ζγγραφο όπου να αποδεικνφεται θ 

ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 ε περίπτωςθ ζργων τθν τρζχουςασ προγραμματικισ περιόδου που δεν ζχουν ακόμθ 

ολοκλθρωκεί κα πρζπει να προςκομιςκεί αντίγραφο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

 Βιογραφικά ομάδασ ζργου 

Αν πρόκειται για τη ςυμμετοχή ενώςεων φυςικών ή νομικών προςώπων τα ανωτζρω δικαιολογητικά 
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πρζπει να προςκομιςτοφν για κάθε ζνα από τα μζλη τησ ζνωςησ. 

Επιπρόςκετα ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ ISO 
9001:2015 και ΕΛΟΣ 1435. 

 
3.2:  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το Παράρτθμα A. 

Η τεχνικι προςφορά που κα υποβάλλει ο κάκε οικονομικόσ φορζασ πρζπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

τα παρακάτω κεφάλαια επαρκϊσ αναλυμζνα: 

 Αντίλθψθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και το ευρφτερο πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ προκθρυςςόμενθ ςφμβαςθ και το ζργο 
SMENSWICT 

 Σεκμθριωμζνθ πρόταςθ, κακϊσ και επαρκισ ανάλυςθ και εξειδίκευςθ των μεκοδολογιϊν, των 
τεχνικϊν και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιιςει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 

 Eπαρκισ και ορκολογικι ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ςε πακζτα εργαςίασ, 
δραςτθριότθτεσ και παραδοτζα 

 Δομι, οργάνωςθ και ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η Οικονομικι προςφορά των υποψθφίων κα περιλαμβάνει τα ποςά ςε ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

και κα πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το Παράρτθμα 

Β. 

ε περίπτωςθ που θ προςφερόμενθ τιμι με ΦΠΑ υπερβαίνει το μζγιςτο καταβαλλόμενο ποςό θ προςφορά 

του ςυμμετζχοντα κα απορρίπτεται. 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Με το άνοιγμα του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ, κα ανοιχκεί αρχικά ο υποφάκελοσ 

«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι προςφορά» ο οποίοσ κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία (όπωσ αναφζρεται ςτα ςχετικά τθσ παροφςασ). Όςεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν κετικά ωσ 

προσ τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι προςφορά κα ςυνεχίςουν με άνοιγμα των «Οικονομικϊν 

προςφορϊν». 

ημειώνεται ότι: 

Η προςφορά και κάκε διλωςθ του προςφζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ι από 

τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ 

άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 
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Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Προςφορά 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του καταλλθλότερου, κα γίνει 

με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

Κριτιριο Περιγραφι υντελεςτισ 
Βαρφτθτασ 

Κ1 Η ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά 
με το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το 
ευρφτερο πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςεται θ προκθρυςςόμενθ 
ςφμβαςθ και το ζργο SMENSWICT 

30% 

Κ2 Η τεκμθριωμζνθ πρόταςθ, κακϊσ και θ επαρκισ ανάλυςθ και 
εξειδίκευςθ των μεκοδολογιϊν, των τεχνικϊν και των εργαλείων 
που κα χρθςιμοποιιςει ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ 

30% 

Κ3 Η επαρκισ και ορκολογικι ανάλυςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ ςε πακζτα εργαςίασ, δραςτθριότθτεσ και παραδοτζα, 
κακϊσ και το ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζργου 

20% 

Κ4 Ο ςαφισ και ορκολογικόσ κακοριςμόσ των ρόλων και των 
αρμοδιοτιτων μεταξφ των προτεινόμενων μελϊν τθσ Ομάδασ 
Ζργου, ςε ςυνάρτθςθ με το αντικείμενο και τισ υπθρεςίεσ τθσ 
ςφμβαςθσ 

20% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
100% 

Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορών 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Προςφορά. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ Προςφοράσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

κα προβεί ςτα ακόλουκα:  

 Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν για όςεσ Προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί 
κατά τον ζλεγχο των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Ελαχίςτων Προχποκζςεων υμμετοχισ  

 Αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν Προςφορϊν (Διαμόρφωςθ του ςυγκριτικοφ κόςτουσ κάκε Προςφοράσ) 
για όςεσ Προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ  

 Κατάταξθ των Προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από Οικονομικι άποψθ 
Προςφοράσ με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:  

Λj = 90*(Βj/Βmax) + 10*(Kmin/Kj)  

 Βj= υνολικι Βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ j  

 Βmax= υνολικι Βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά  

 Κmin= Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

 Κj= Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ j  

 Λj= Σο αποτζλεςμα τθσ ανωτζρω πράξθσ, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα δφο δεκαδικά ψθφία.  
 

Επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Λ 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.  
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Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ .  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προ-κφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

Β = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν (όπου: «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και 

ιςχφει ς1+ς2+..ςν=1).  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Μετά την αξιολόγηςη των προςφορών, ο μειοδότησ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακφρωςη, θα 

πρζπει να υποβάλλει εντόσ δζκα ημερών (10), μετά από ςχετική ειδοποίηςη, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, το οποίο 

να είναι ςε ιςχφ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του αρκ. 73 του Ν. 

4412/2016 ιτοι: ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά 

εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ 

εμπορίασ ανκρϊπων. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 

οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

a. τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

b. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

c. τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

d. ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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2. Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από  τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

3. ε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ 

4. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ, από 

το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

5. Πιςτοποιθτικό/Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, το οποίο να είναι ςε 

ιςχφ 2,του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 

επάγγελμά τουσ. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 

όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται 

για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ . Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ 

γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 

άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

6. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (κατά περίπτωςθ) του εκπροςϊπου του κάκε ςυμμετζχοντα, όπωσ το 

Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του ι κωδικοποιθμζνο καταςτατικό (για διαγωνιηόμενουσ με 

μορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ και των εγγράφων 

τροποποιιςεϊν του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν 

αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ μεταβολζσ του (για τα φυςικά πρόςωπα). τοιχεία 

και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ και ο ∆ιευκφνων φμβουλοσ Α.Ε., τα 

υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο 

και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 

αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου (Οι ενϊςεισ και οι 

κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία). 

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από το Επιμελθτιριο Άρτασ μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν /δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τον χρόνο πλθρωμισ 

και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. Η πλθρωμι 
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κα πραγματοποιθκεί αναλογικά με παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ ζπειτα από τθν παραλαβι αυτϊν και 

ςφμφωνα με τθν οικονομικι προφορά. 

 

Ενδζχεται, ςε περίπτωςθ μθ επαρκοφσ διακζςιμου ποςοφ ςτο λογαριαςμό του ζργου που κα τθρεί θ 

Ανακετοφςα Αρχι, οι πλθρωμζσ να γίνονται αμζςωσ μετά τθν καταβολι χρθμάτων από τθν Αρχι Πλθρωμισ 

του ζργου ςτθν Ανακετοφςα Αρχι και εφόςον βζβαια ζχει ολοκλθρωκεί θ ςχετικι διαδικαςία παράδοςθσ-

παραλαβισ που αφορά ςτθν εκάςτοτε δόςθ και ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ζνταξθσ ςτον 

προχπολογιςμό τθσ κάκε δόςθσ. ε περίπτωςθ που τα διακζςιμα χριματα επαρκοφν για πλθρωμι μζρουσ 

τθσ δόςθσ του Αναδόχου, τότε κα καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο το διακζςιμο ποςό και το υπόλοιπο  κα 

εξοφλείται μόλισ υπάρξει διακζςιμο ποςό ςτον λογαριαςμό του ζργου. 

 

8. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληπυμή ηος αναδόσος θα γίνει υρ εξήρ:  

 25% ηος ζςνόλος ηηρ Φάσηρ Α με ηην ςποβολή ηυν απαπαίηηηυν αναθοπών πποόδος ηος έπγος 

μέσπι 30/6/2020 

 25%  ηος ζςνόλος ηηρ Φάσηρ Α με ηην ςποβολή ηηρ αναθοπάρ πποόδος ηος έπγος για ηην ποπεία 

ηος έπγος μέσπι 31/12/2020 

 25%  ηος ζςνόλος ηηρ Φάσηρ Α με ηην ςποβολή ηηρ αναθοπάρ πποόδος ηος έπγος για ηην ποπεία 

ηος έπγος μέσπι 30/6/2021 

 25%  ηος ζςνόλος ηηρ Φάσηρ Α με ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος 

 100% ηος ζςνόλος ηηρ Φάσηρ Β με ηην ολοκλήπυζη ηηρ Δναπκηήπιαρ Σςνάνηηζηρ Δπγαζίαρ 
μεηαξύ ηυν εηαίπυν 

Η πληπυμή ζηον Ανάδοσο θα γίνει ημημαηικά 2020 και 2021 ενηόρ ηπιάνηα (30) ημεπών από ηην πποζκόμιζη 

ηος εκάζηοηε ζσεηικού ηιμολογίος, βάζει ηυν δικαιολογηηικών (Τιμολόγιο με ηον αναλογούνηα ΦΠΑ, 
Ππυηόκολλο Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ Δπγαζιών, Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, 

Έκδοζη ανάλογος σπημαηικού ενηάλμαηορ) και αθού γίνοςν όλερ οι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ κπαηήζειρ και 
εθόζον ςπάπσει η ανάλογη πεςζηόηηηα ζηο λογαπιαζμό ηος έπγος.  

Toν Ανάδοσο βαπύνοςν οι ςπέπ ηπίηυν κπαηήζειρ, υρ και κάθε άλλη επιβάπςνζη, ζύμθυνα με ηην κείμενη 

νομοθεζία, μη ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α., για ηην παπάδοζη ηος ςλικού ζηον ηόπο και με ηον ηπόπο πος 

πποβλέπεηαι ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ. 

 

9. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 12.096,77€ πλζον  ΦΠΑ 24%.  

(ΦΠΑ: 2.903,23.€ -  Προχπολογιςμόσ ςυμ/νου ΦΠΑ: 15.000,00 €) 

 
ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ι να τθν αποςτείλουν ταχυδρομικά ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι τθ Δευτζρα  23 Δεκεμβρίου 

2019 και ώρα 12:00 ςτo Επιμελθτιριο Άρτασ, Κ. Αιτωλοφ & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, ΣΚ: 47132 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθ Δευτζρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 ςτο Επιμελθτιριο 

Άρτασ, Κ.Αιτωλοφ&Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 ΑΡΣΑ. 
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Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία & ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και 

επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και διαρκεί μζχρι και τθν λιξθ του ζργου 

SMENSWICT, ιτοι 31/08/2021 με ενδεχόμενο παράταςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ αφοφ προθγθκεί θ 

ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 221, 217 του ν.4412/2016. 

 

11. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

 

12. ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προβλεπόμενθσ εκ του Ν. 4412/2016 διαδικαςίασ και τθν επζλευςθ των 

εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να 

προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 105 του ν.4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Φάση Α: Γιασείπιση Έπγος 

Σηο πλαίζιο ηος ζςγκεκπιμένηρ θάζηρ ο Ανάδοσορ αναλαμβάνει ηην ςποσπέυζη να παπέσει ςπηπεζίερ 

ζςνηονιζμού και διασείπιζηρ ηος θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηος έπγος, πποεηοιμαζίαρ και 
ςποβολήρ ηυν εξαμηνιαίυν εκθέζευν πποόδος, καθώρ και ηην πποεηοιμαζία και ηην ςποβολή ηυν αιηημάηυν 

πιζηοποίηζηρ δαπανών. Διδικόηεπα οι ςποσπεώζειρ ηος Αναδόσος πεπιλαμβάνοςν: 

 Πποεηοιμαζία αναθοπών πποόδος (progress reports).  

 Πποεηοιμαζία θακέλυν με όλο ηο ςλικό ηεκμηπίυζηρ πος απαιηείηαι για ηην πιζηοποίηζη ηυν 

δαπανών ηος έπγος. 
 Σςνεσήρ παπακολούθηζη θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος, καθώρ και σπονοδιαγπάμμαηορ για 

ηην ενημέπυζη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ 

 Τακηική επικοινυνία με ηοςρ εηαίποςρ ηος έπγος υρ εκππόζυπορ ηος Σςνηονιζηή Δηαίπος 

(Δπιμεληηήπιο Άπηαρ) και ηην Κοινή Γπαμμαηεία ηος Ππογπάμμαηορ, καθώρ και άμεζη ανηαπόκπιζη ζε 
ηςσόν έκηακηερ επικοινυνίερ πος θα απαιηηθούν (π.σ. απανηήζειρ ζε ηςσόν επυηήμαηα ηηρ Κοινήρ 

Τεσνικήρ Γπαμμαηείαρ ηος Ππογπάμμαηορ για ηην ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος, πποόδος πληπυμών 

κ.λπ.) 
 Σςνηονιζμόρ ηυν δπάζευν ηος έπγος και ηυν εηαίπυν 

 Παπακολούθηζη ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ηος έπγος και ςποβολή πποηάζευν ηποποποίηζηρ  

 Υποζηήπιξη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ για ηη διασείπιζη ηος έπγος μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ πλαηθόπμαρ 

ηος Ππογπάμμαηορ. 

 Υποζηήπιξη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ ζηη ζύνηαξη και ςποβολή αιηημάηυν ηποποποίηζηρ έπγος, 

εθόζον και όποηε αςηά απαιηηθούν ζε όλη ηη διάπκεια ηος έπγος. 
 Τήπηζη ηλεκηπονικού απσείος παπακολούθηζηρ ηος έπγος. 
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 Υποζηήπιξη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ καηά ηη διάπκεια ηυν ζςνανηήζευν ηος εηαιπικού ζσήμαηορ 

 

Φάση Β: Γιοπγάνωση Δναπκτήπια Σςνάντηση Δπγασίαρ (kick-off meeting) μεταξύ των εταίπων 

Ο Ανάδοσορ ζηο πλαίζιο θα αναλάβει ηην διοπγάνυζη ηηρ εναπκηήπιαρ ζςνάνηηζηρ επγαζίαρ μεηαξύ ηυν 

εηαίπυν ηος έπγος (kick –off meeting). Σηο πλαίζιο ηυν καθηκόνηυν ηος ο Ανάδοσορ θα αναλάβει: 

 Γέζμεςζη καηάλληλος σώπος (αίθοςζα ξενοδοσείος ή ανάλογορ σώπορ) για ηην διοπγάνυζη ηηρ 
ζςνάνηηζηρ. Η συπηηικόηηηα ηηρ αίθοςζαρ θα ανέπσεηαι καη' ελάσιζηο ζηιρ 20 θέζειρ καθήμενυν 

(ζσήμα Π). Η αίθοςζα θα ππέπει να διαθέηει οπηικοακοςζηικό εξοπλιζμό και μικποθυνική 
εγκαηάζηαζη.  

 Σσεδιαζμόρ και εκηύπυζη 20 ζςνεδπιακών Α4 Folders με πάση 55,8 X 0,35 ανοισηό, 23 X30,5 κλειζηό, 

σαπηί 340γπ, εκηύπυζη ηεηπάσπυμη α & β ότη. Ο Ανάδοσορ θα ππέπει να θπονηίζει ο κάθε θάκελορ 
να πεπιέσει όλο ηο απαπαίηηηο ενημεπυηικό ςλικό για ηην ζςνάνηηζη (ζε ένηςπη και ηλεκηπονική 

μοπθή) 
 Μέπιμνα για ηην ανάπηςξη ηος ςλικού παποςζίαζηρ (powerpoint) ηυν ειζηγηηών. 

 Γημιοςπγία ςλικού ηεκμηπίυζηρ, όπυρ θυηογπαθίερ, βίνηεο κλπ καηά ηη διάπκεια ηηρ ζςνάνηηζηρ 

 Σύνηαξη και αποζηολή ζηα ηοπικά ΜΜΔ ενόρ (1) δεληίος ηύπος (pressrelease), μεηά ηην ολοκλήπυζη 
ηηρ ζςνάνηηζηρ 

 Αποζηολή οδηγιών ππορ ηος ςπόλοιποςρ εηαίποςρ αναθοπικά με ηοςρ ηπόποςρ ππόζβαζηρ ζηοςρ 
σώποςρ ηηρ ζςνάνηηζηρ – Πποηάζειρ για ξενοδοσεία πληζίον ηος σώπος ηηρ ζςνάνηηζηρ όπος θα 

μποπούν να καηαλύζοςν 
 Υπηπεζία ηποθοδοζίαρ (Catering) καηά ηη διάπκεια ηηρ ζςνάνηηζηρ. Πποβλέπεηαι η παποσή καθέ, 

ανατςκηικών και βοςηημάηυν καηά ηην πποζέλεςζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν αλλά και καθ’ όλη ηη 

διάπκεια ηηρ ζςνάνηηζηρ. Το μεζημέπι ο Ανάδοσορ καηά ηη διάπκεια ηος διαλλείμαηορ θα ππέπει να 
πποζθέπει ένα  ελαθπύ γεύμα (lightlunch). 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Φάσειρ Έπγος Γιάπκεια 

Φάζη Α: Γιασείπιζη Έπγος  Έυρ 31/08/2021 

Φάζη Β: Γιοπγάνυζη Δναπκηήπιαρ Σςνάνηηζηρ Δπγαζίαρ μεηαξύ 
ηυν εηαίπυν (Kick-Off Meeting) 

Έυρ 14/02/2020 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Προσ: 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΡΣΑ 

Διεφθυνςη: Κ. Αιτωλοφ & Ν. Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 ΑΡΣΑ 
 

Κατόπιν τθσ υπϋ αρικμ πρωτ. 1889/09-12-2019 πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο του ζργου «Παροχι Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Εμπειρογνϊμονα ςτο πλαίςιο του ζργου 

SMENSWICT  για τθ διαχείριςθ του ζργου (Project Management) και τθ διοργάνωςθ τθσ εναρκτιριασ 

ςυνάντθςθσ(Κick-offMeeting)» υποβάλλουμε τθν ακόλουκθ οικονομικι προςφορά: 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προςφερόμενη τιμή  
(χωρίσ ΦΠΑ) 

1 Φάζη Α: Γιασείπιζη Έπγος  

2 Φάζη Β: Γιοπγάνυζη Δναπκηήπιαρ Σςνάνηηζηρ Δπγαζίαρ 

μεηαξύ ηυν εηαίπυν (Kick-Off Meeting) 

 

 ΤΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ  

 Γενικό φνολο  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ……………………….. 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 


