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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουµ µε τίτλο
"Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη µέσα από τον αθλητισµό»
αθλητισµό

Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΡΟ∆ΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Παροχή υπηρεσιών για τη
διοργάνωση του Περιφερειακού
Φόρουµ µε τίτλο "Κοινωνίες σε
κίνηση: Ανάπτυξη µέσω του
αθλητισµού»
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από τεχνο-οικονοµική άποψη
προσφορά
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε
74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου
του νόµιµου ΦΠΑ.
Ιδίους πόρους Περιφ. Νοτίου Αιγαίου
14/ 08 /2018 και ώρα 10:00

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 14/08/2018 ηµέρα Τρίτη στο γραφείο του
Τµήµατος Προµηθειών, γραφείο 15 ∆ιοικητήριο Ρόδος, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για
τον σκοπό αυτό, µε την υπ’ αριθ. 413/2018 (Α∆Α: 6ΘΓΛ7ΛΞ-1Φ7) απόφαση
Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ώρα προθεσµίας υποβολής
των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η 10.00΄ πρωινή της ηµέρας αυτής.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα
είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.
Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί. Η µη
τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την
αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
1. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ
αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο
διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης εκ µέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους όρους της
παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 127
του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση.
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το
διαγωνισµό, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν.
3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ.
Φακέλων Προσφοράς κλπ.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις
υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα µέλη της κοινοπραξίας /
ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους
υποψηφίους.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν
στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαµβάνεται
από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο
διαγωνισµός.
7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Ως
απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπως προβλέπεται
στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
8. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή για όσους πληρούν τις νοµικές,
οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και
διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.
9. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που εκδίδονται σε κράτος
εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 1 ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε :
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10) «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – πρόγραµµα
Καλλικράτης».
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2) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει εξαιρουµένων των άρθρων 132 έως 134.
3) Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες
διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) και ειδικότερα το
άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/14-9-2011 (ΦΕΚ 204Α΄/15-9-2011 «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
Κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του Ν.4024/11, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015»
6) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών », όπως ισχύει.3
7) Την υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε θέµα «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και ειδικότερα του άρθρου 18
παρ.2 εδάφια θ και ι.
8) Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/25-09-2002 (ΦΕΚ 1276Β΄/1-09-2002)
«Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75).
9) Την µε αριθ.πρωτ. 6541/27-07-2018 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α
: ΩΒ1Π7ΛΞ-ΟΕΝ).
10) Την 413/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό: 11ο /2407-2018) µε Α∆Α : 6ΘΓΛ7ΛΞ-1Φ7.

Άρθρο 2 ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί:
Α) στο πρόγραµµα ΚΗΜ∆ΗΣ (https://promitheus.gov.gr) και στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)
Β) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (http://www.pnai.gov.gr/)
και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Άρθρο 3 ο
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
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1. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή,
όσο διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής προσφορών και να παραλαµβάνει
το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και
µέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής και η παραλαβή της γίνεται αυτοπροσώπως ή µέσω ταχυµεταφοράς, στη
τελευταία δε περίπτωση κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου.
3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης, η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
4. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό
έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα
Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη,
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά
έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.
5. Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν και εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που
δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του
διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παρεληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που
ζητηθούν µέχρι και τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης
της ένστασης του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, αυτές παρέχονται το αργότερο
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει
έγγραφη απάντηση σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους
τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός του
προαναφερθέντος διαστήµατος.
7. Πληροφορίες θα παρέχονται καθηµερινά (9.00' έως 14.30') για θέµατα
της διακήρυξης και για την τεχνική περιγραφή από τα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής (e-mail: κα ∆ικαίου Α., Λυριστής Μ. τηλ. επικοιν.: 2241360543-4, fax:
2241360635, e-mail:
a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr , m.lyristis@rho.pnai.gov.gr
όπως επίσης πληροφορίες θα παρέχονται από το τµήµα προµηθειών στα
ανωτέρω τηλέφωνα, κατόπιν γραπτού ερωτήµατος, χωρίς να µπορεί κανένας
προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής.
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Άρθρο 4 ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που λειτουργούν νόµιµα.

Άρθρο 5 ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Από το διαγωνισµό αποκλείονται:
1) Υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε
τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.
• ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης και στην
παρλαγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία
κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000.
• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
• Νοµιµοποίηση
εσόδων
από
παράνοµες
δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας , κατά το 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 την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008.
• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
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καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν.4198/2013.
2) Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
υποψηφίου.
3) Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους.
4) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που
αποδεδειγµένα διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
5) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο
της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου.
6) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην
πληρωµή των φόρων και των τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις, τόσο της χώρας
εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου.
Άρθρο 6 ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να
υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2
παραγράφων δικαιολογητικά συµµετοχής.
Επισηµαίνεται ότι:
α) ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή
αποκλεισµού από επικυρωµένη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
β) ∆εν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες
∆ηλώσεις του Ν.1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.
1. Γενικά δικαιολογητικά συµµετοχής:
1.1 Αίτηση συµµετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη
στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ονοµατεπώνυµο αρµοδίου
εκπροσώπου για την προσφορά).
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1.2 Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, η οποία υπολογίζεται στο 2% της
εκτιµώµενης αξίας της διακήρυξης εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το εδάφιο α της
παραγράφου 1 του αρ. 72 του Ν.4412/2016.
1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα
τους όρους της, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σηµεία εκείνα
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους
όρους υπό τους οποίους µπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις
υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
iii. Ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικότερα οτιδήποτε περιλαµβάνεται
στο φάκελο της προσφοράς είναι αληθή.
1.4.Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)1 του αρ. 79 του Ν.
4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες
οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συµµετοχή
σε εγκληµατική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία,
καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα κλπ.
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα κλπ.
Γ) είναι εγγεγραµµένοι στα επαγγελµατικά/εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο
κράτος – µέλος εγκατάστασής τους.
==============================================================
1 Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΤΕΥ∆ περιέχει επίσης
τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
• Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις
ικανότητες µιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η
αναθέτουσα αρχή να λαµβάνει τόσο το δικό του ΤΕΥ∆, όσο και χωριστό ΤΕΥ∆
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις
οποίες στηρίζεται.
•
Όταν στον διαγωνισµό συµµετέχουν από κοινού, όµιλοι ή ενώσεις
οικονοµικών φορέων πρέπει να δίδεται για καθένα οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως V του ΤΕΥ∆.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆ υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ή Συνεταιρισµός
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

1.5 Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νοµικού προσώπου.
1.6 Παραστατικό εκπροσώπησης σε πρωτότυπο εντός φακέλου
δικαιολογητικών και σε αντίγραφο το οποίο θα προσκοµίζεται µε την παράσταση
του εκπροσώπου στο άνοιγµα των προσφορών. (Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς
συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους).
1.7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία:
Να δηλώνεται ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) (που πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου (χωρίς το Φ.Π.Α.).
Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το
υπό προµήθεια υλικό ή την υπό προµήθεια υπηρεσία, κατά χρονικό διάστηµα
που δεν καλύπτει τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, η δήλωση αφορά
στο διάστηµα αυτό.
2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά περίπτωση:
(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες
•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία o υποψήφιος Ανάδοχος
θα δηλώνει ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν
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συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο άρθρο 5 παρ.1 µε
αριθµούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισµού.
(β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου τους ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο
άρθρο 5 παρ.1 µε αριθµούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισµού µέχρι την
ηµέρα υποβολής της προσφοράς του.

(γ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Υποψηφίων
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των
εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση
καθώς και τα αναφερόµενα παρακάτω, για κάθε µέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας:
•

•

Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωµένο
αντίγραφο) του διοικούντος οργάνου κάθε µέλους, µε το οποίο εγκρίνεται η
σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
Συµφωνητικό συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο δηλώνουν
από κοινού ότι: α) αναλαµβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την
ευθύνη από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και την ευθύνη για την
πραγµατοποίηση της υπηρεσίας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης
ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους
της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που
αναλαµβάνει κάθε µέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της
Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα µέλος υπεύθυνο για το συντονισµό και τη
διοίκηση όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα
δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της.

Το συµφωνητικό συνεργασίας, επί ποινή αποκλεισµού, θα φέρει σφραγίδα και
µονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συµµετέχοντες στην
ένωση/κοινοπραξία και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συµµετέχοντες στην
τελευταία σελίδα του.
•

Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες που
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω
δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω
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έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις
τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης µε τις
ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται
καταρχήν η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη
συγκεκριµένη χώρα ή η αδυναµία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή
ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, του
γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
Αρχή ή συµβολαιογράφο.
Άρθρο 7 ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς ο
οποίος θα συνοδεύεται από επιστολή εκτός φακέλου, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την
προσφορά.
Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, µε τις ανάλογες ενδείξεις, τους
εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισµένους υποφακέλους:
- Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι µε τα αντίτυπα
(όπου απαιτείται) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία
και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ιεύθυνση : ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 85131 ΡΟ∆ΟΣ
Τηλέφωνο: 2241360543
Αρ. Πρωτ/λου ∆ιακήρυξης: 6654
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την υλοποίηση του Έργου:
«Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουµ µε
τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη µέσα από τον αθλητισµό»
Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: 14/08/2018
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Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι
οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να
αφήσουν ίχνη.
3. Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύµφωνα µε το άρθρο 97 του Ν.
4412/2016, ορίζεται ως ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
οικονοµικούς φορείς για 120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους
οικονοµικούς φορείς µπορεί να γίνει και µετά την λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 120
ηµερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ηµέρες.
4. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. ∆εν γίνονται δεκτές
προσφορές για µέρος της προµήθειας, παρά µόνο για το σύνολο αυτής.
Άρθρο 8 ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα
δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 6 και επί ποινή αποκλεισµού.
∆εν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συµµετοχής.

τα

Άρθρο 9 ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και
αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του υποψηφίου.
Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις
ελάχιστες προϋποθέσεις εµπειρίας, τεχνογνωσίας και επάρκειας στελεχιακού
δυναµικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδροµή
των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την προσφορά του τα στοιχεία
τεκµηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν
υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα υποβαλλόµενα δεν
τεκµηριώνεται επαρκώς η συνδροµή των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής
προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να
προκύπτουν αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
Ειδικότερα, ο κάθε συµµετέχων, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να
τεκµηριώνει επαρκώς ότι µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπό
ανάθεσης υπηρεσίας, προσκοµίζοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
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•
•

επιχειρηµατική δοµή,
τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης.

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένη εµπειρία σε εκδηλώσεις
πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος καθώς και σε εκδηλώσεις που
προϋποθέτουν γνώση του επίσηµου πρωτοκόλλου για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων µε συµµετέχοντες εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας.
Προς τεκµηρίωση της ανωτέρω εµπειρίας, ο Προσφέρων θα πρέπει να έχει
υλοποιήσει / υλοποιεί κατά την τελευταία πενταετία τρία (3) τουλάχιστον έργα ως
κύριος ανάδοχος για το προαναφερθέν θεµατικό αντικείµενο.
Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες
προϋποθέσεις συµµετοχής, καταθέτοντας µε την τεχνική προσφορά του κατάλογο
και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών µε τα ανωτέρω θεµατικά
αντικείµενα, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού
συµµετοχής του σε αυτό. Επίσης απαιτείται η προσκόµιση των σχετικών
συµβάσεων ή/και πρωτοκόλλων παραλαβής ή/και συγκεντρωτικός πίνακα
συµφωνητικών.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους
ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του
Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και
εµπειρίας. Η προτεινόµενη από τον υποψήφιο οµάδα έργου θα πρέπει να
απαρτίζεται από επαρκή σε αριθµό άτοµα, µε τα κάτωθι προσόντα και εµπειρία,
τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά
σηµειώµατα. Ειδικότερα, η Οµάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει Υπεύθυνο
Έργου που να διαθέτει τα ακόλουθα:
1. ∆ιαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες µε σηµαντική εµπειρία σε εκδηλώσεις
πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος καθώς και σε εκδηλώσεις που
προϋποθέτουν γνώση του επίσηµου πρωτοκόλλου για τη διοργάνωση
εκδηλώσεων µε συµµετέχοντες εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας.
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου
συνοδευόµενα από Υπεύθυνη ∆ήλωση κάθε µέλους της οµάδας έργου περί
ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σηµειώµατος τους.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου, σε ένα
πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των
πρωτότυπων εγγράφων. Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Άρθρο 10 ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το προεκτιµούµενο
τίµηµα για το σύνολο της προµήθειας που ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα
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τέσσερεις χιλιάδες, τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €), συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα
απορρίπτεται.
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Ι και θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα
στοιχεία:
• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), ολογράφως και αριθµητικώς
• Το ποσό (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθµητικώς
• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και
αριθµητικώς
Για την σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί ισόχρονη παράταση της διάρκειας της
προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσης τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή
να τους τροποποιήσουν.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Επιτροπής.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική
Προσφορά, θα εξετάζεται λεπτοµερώς η προσφορά πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς σε
συνδυασµό µε τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου. Στην περίπτωση που ο
προσφέρων δεν απαντήσει εντός αποκλειστικής ηµεροµηνίας κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της
αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν.
4412/2016 ή εφόσον και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου σε ένα
πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των
πρωτότυπων εγγράφων. Τα πρωτότυπα φέρουν σφραγίδα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».
Άρθρο 11 ο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την
προσφορά τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη διεύθυνση ∆ιοικητήριο, Πλ.
Ελευθερίας 1, έως την 14/08/2018, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.µ.
2. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην
αρµόδια υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία του διαγωνισµού σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 ανωτέρω. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το
πρωτόκολλο εισερχοµένων στην γραµµατεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στην Ρόδο (κτίριο ∆ιοικητηρίου).
3. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί, ταχυδροµικά (συστηµένη) και µε
ταχυµεταφορά. Ισχύει όµως µόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως
αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 2.
4. ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά
την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν από την
Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η
διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:
Ηµεροµηνία: 14./08/2018, ηµέρα Τρίτη & ώρα 10:05 π.µ.
Τόπος: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∆ιεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1, ∆ιοικητήριο
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε ένα στάδιο,
κατά την κρίση της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών (άρθρο 117
Ν.4412/2016 και άρθρο 100 παραγρ.4 µετά την τροποποίηση από τον Ν.
4497/2017).
Εναλλακτικά :
Ανοίγονται οι Ενιαίοι Φάκελοι και αποσφραγίζονται πρώτα οι Φάκελοι
∆ικαιολογητικών και κατόπιν οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων
κατά φύλλο.
Οι φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν
µονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται.
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αποσφραγίζονται,

αλλά

Η Επιτροπή ελέγχει πρώτα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και εφόσον πληρούνται
οι τεθείσες προϋποθέσεις, ελέγχονται οι Τεχνικές Προσφορές των
διαγωνιζοµένων και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Η επιτροπή του διαγωνισµού καθορίζει τον τόπο, την ώρα και την ηµεροµηνία της
αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών και ενηµερώνει τους
διαγωνιζόµενους.
Η Επιτροπή στην ως άνω ηµεροµηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των
Οικονοµικών Προσφορών, στη µονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων
στοιχείων των φακέλων κατά φύλλο και συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης
των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο
προκύπτει ο προτεινόµενος από την Επιτροπή Ανάδοχος και συντάσσει σχετικό
πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή η
οποία αποφαίνεται σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται µε βεβαίωση παραλαβής
στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό και στον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση µαζί µε έγγραφη ειδοποίηση για κατάθεση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσας
διακήρυξης.
Σηµειώνεται ότι η Αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται µόνο για τις προσφορές
που µετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις
τεθείσες προϋποθέσεις συµµετοχής. Σε περίπτωση που µια προσφορά δεν
καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής
Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι
έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου
τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών
φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆ 28/2015. Σε
περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού
χαρακτήρα,
η
γνωστοποίηση
των
οποίων
στους
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι.
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην
προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Η Επιτροπή θα µπορεί να σταθµίσει ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η
αρχή της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι αρχές της διαφάνειας, ίσης
µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και του ελεύθερου ανταγωνισµού.
16

Άρθρο 12 ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η παραπάνω υπηρεσία θα διενεργηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από τεχνο-οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την
συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των
Προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών.
Τεχνική Αξιολόγηση
α. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες δύο Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των
Οµάδων.
Οµάδα Α: Αντίληψη και Μεθοδολογία Εκτέλεσης του Αντικειµένου
(Συντελεστής βαρύτητας 60%). Εξετάζονται η:
1. Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και
ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου.
2. Επάρκεια και Σαφήνεια του Σχεδιασµού & Προτεινόµενης Μεθοδολογίας
Υλοποίησης και των Μέσων & Εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την
υλοποίηση του έργου – Κατανόηση και Γνώση του περιβάλλοντος υλοποίησης
του έργου.
3. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Χρονοδιάγραµµα).
Οµάδα Β: Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος
της Οµάδας Έργου (Συντελεστής βαρύτητας 40%). Εξετάζονται η:
1. ∆οµή του οργανωτικού σχήµατος.
2. Οργάνωση / Λειτουργία του έργου.
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (%)

ΟΜΑ∆Α Α: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 60%)
1

2

3

Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της ∆ιακήρυξης - Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων
και ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωµάτωσή τους στην
προσέγγιση του έργου.
Επάρκεια και Σαφήνεια του Σχεδιασµού & Προτεινόµενης
Μεθοδολογίας Υλοποίησης και των Μέσων & Εργαλείων
που θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου –
Κατανόηση και Γνώση του περιβάλλοντος υλοποίησης του
έργου.
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα,
Ορόσηµα, Χρονοδιάγραµµα).

30

ΣΥΝΟΛΟ Α:

100

40

30

ΟΜΑ∆Α Β: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
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ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΈΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 40%)
1
2

∆οµή του οργανωτικού σχήµατος.

50
50

Οργάνωση / Λειτουργία του έργου.

ΣΥΝΟΛΟ Β:

100

Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων. Η
συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι βαθµούς 120 στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Σταθµισµένη βαθµολογία στοιχείου (κριτηρίου) κάθε οµάδας, καλείται το γινόµενο
της βαθµολογίας του στοιχείου αυτού µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητάς
του.
Συνολική τεχνική βαθµολογία κάθε προσφοράς (Τεχνικός Βαθµός) είναι το
άθροισµα της συνολικής βαθµολογίας των οµάδων Α και Β, πολλαπλασιασµένης
µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας τους:
Τ.Β.= (0.6*Α + 0.4*Β)
Συµφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το µεγαλύτερο
αριθµό του αθροίσµατος του λόγου της ανοιγµένης τιµής προσφοράς, προς τη
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά µε βαρύτητα 20% και της τεχνικής
βαθµολογίας προς τη µεγαλύτερη τεχνική βαθµολογία σε ποσοστό 80%
Συµφερότερη προσφορά =
Τιµή Οικονοµικής Προσφοράς

Τεχνική Βαθµολογία
x0,2 +

Χαµηλότερη τιµή προσφοράς

x0,8
Μεγαλύτερη Τεχνική Βαθµολογία

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων από µίας Προσφορών, αυτές
κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής Βαθµολογίας και προκρίνεται η
προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς. Αν υπάρχουν
περισσότεροι Υποψήφιοι µε Προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική
Βαθµολογία, ως Ανάδοχος επιλέγεται ο Υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν
κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι
Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.
Άρθρο 13 ο
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο,
θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
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Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται
αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από
την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα
από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα
από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
Άρθρο 14 ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία µε το Μη Κυβερνητικό Οργανισµό
"Peace and Sport" πρόκειται να διοργανώσει στο νησί της Ρόδου το ∆ιεθνές
Περιφερειακό Φόρουµ µε τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη µέσω του
αθλητισµού". Στο εν λόγω φόρουµ πρόκειται να συµµετέχουν διεθνούς κύρους
προσωπικότητες, από το χώρο του αθλητισµού και του πολιτισµού, όπως,
Ολυµπιονίκες και αθλητές εγνωσµένου κύρους, µέλη Ολυµπιακών Επιτροπών,
Πρόεδροι διεθνών και εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών καθώς και αρχηγοί
κρατών. Η διεξαγωγή του εν λόγω φόρουµ θα λάβει χώρα στις 18/10/2018, θα
έχει ηµερήσια διάρκεια και οι συµµετέχοντες θα ανέρχονται περίπου στον αριθµό
των 350 ατόµων θα περιλαµβάνεται από τις εξής ενότητες:
•
•
•

Πρωινή εκδήλωση µε κύριο θέµα συζήτησης : "Κοινωνίες σε κίνηση:
Ανάπτυξη µέσω του αθλητισµού"
Μεσηµεριανή εκδήλωση στο αρχαίο στάδιο παρουσία τόσο των επίσηµων
συµµετεχόντων, όσο και της τοπικής κοινωνίας και των σχολείων.
Βραδινή εκδήλωση η οποία θα περιλαµβάνει βραβεύσεις, οµιλίες και ένα
πολιτιστικό δρώµενο.

Το νησί της Ρόδου, όντας διαχρονικά το σταυροδρόµι των µεγαλύτερων
πολιτισµών που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες στη λεκάνη της Μεσογείου,
κρίθηκε ως ο ιδανικός τόπος για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου είδους φόρουµ, το
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οποίο θα δώσει έµφαση στη συνδροµή του αθλητισµού στην παγκόσµια ειρήνη, η
οποία τα τελευταία χρόνια, στην ανατολική Μεσόγειο απειλείται καθηµερινά
καθώς και θα συνδράµει στη σύσφιξη των σχέσεων των µεσογειακών αθλητικών
οµοσπονδιών. Άλλωστε η πλειονότητα των επίσηµων συµµετεχόντων θα
επιδιωχθεί να προέρχονται κυρίως από Μεσογειακές χώρες.
Για την καλύτερη επικοινωνία του εν λόγω Φόρουµ, θα διοργανωθούν δύο
συνεντεύξεις Τύπου. Μια στην Αθήνα πριν την έναρξη των εργασιών και µία στη
Ρόδο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Ο ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει την ανάλογη εµπειρία και τεχνογνωσία ώστε
να φέρει εις πέρας ένα τέτοιου επιπέδου ∆ιεθνές Φόρουµ, τα αποτελέσµατα του
οποίου αναµένεται να είναι άκρως θετικά για το νησιωτικό σύµπλεγµα του Νοτίου
Αιγαίου αλλά και για την Ελληνική επικράτεια στο σύνολό της.
Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω
υπηρεσίες.
1. Υπηρεσίες Συντονισµού του Φόρουµ
α. Ολικός συντονισµός των συµµετεχόντων (επικοινωνία ηλεκτρονική και
τηλεφωνική - όπου απαιτείται - πριν κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας του
Φόρουµ)
β. Υπηρεσίες γραµµατείας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (στελέχωση
γραµµατείας µε ειδικά εκπαιδευµένο σε διεθνή – υψηλού πρωτοκόλλουσυνέδρια/ φόρα προσωπικό). Στελέχωση αποτελούµενη τουλάχιστον από
τέσσερα άτοµα.
γ. Υπηρεσία επικοινωνίας και εξασφάλισης συµµετεχόντων και οµιλητών διεθνούς
αθλητικού, πολιτιστικού και πολιτικού βεληνεκούς και επιρροής (επικοινωνία µε
τους εκπροσώπους τους και τα γραφεία και την υπηρεσία εθιµοτυπίας των
προσκεκληµένων κυβερνητικών εκπροσώπων των χωρών που θα παρευρεθούν)
δ. Κατάρτιση τελικής λίστας συµµετεχόντων
Ενδεικτικό κόστος: 5.000,00 €
2. ∆ηµιουργία
Προώθησης

Εργαλείων

Επικοινωνίας

και

Υπηρεσίες Marketing και

α. ∆ηµιουργία ταυτότητας καµπάνιας Φόρουµ
i. ∆ηµιουργία και επιµέλεια concept καµπάνιας
ii. Εικαστική και γραφιστική επιµέλεια και δηµιουργία µακετών ηλεκτρονικών
πόστερς και αρχείων

20

iii. Συγγραφή και επιµέλεια κειµένων που θα συνοδεύουν τη δηµοσιότητα της
εκδήλωσης (µηνυµατοποίηση και περιεχόµενο)
β. Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου Φόρουµ (από 1/10 /2018 έως 30/10/2018)
i. Κατάρτιση λίστας στοχευµένων διεθνών media
ii. Επιµέλεια και συγγραφή ∆ελτίων Τύπου σε τοπικά, εθνικά και διεθνή µέσα (σε
ελληνικά και αγγλικά)
iii. Αποστολή και follow up ∆ελτίων Τύπου
iv. Επιµέλεια δηµοσιογραφικών κειµένων (σε ελληνικά και αγγλικά) που αφορούν
στην προώθηση και προβολή του Φόρουµ
v. Οργάνωση και συντονισµός Κεντρικής Συνέντευξης Τύπου επικοινωνίας του
Φόρουµ, στην Αθήνα ένα µήνα περίπου πριν, εξασφαλίζοντας τα εξής:
• επιλογή και ενοικίαση χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 50 ατόµων
• κατάρτιση λίστας δηµοσιογράφων,
• κατάρτιση λίστας panel οµιλητών,
• συγγραφή πρόσκλησης,
• follow up,
• γραµµατειακή υποστήριξη συνέντευξης τύπου,
• coffee break (καφές φίλτρου, βουτήγµατα, νερό)
• κάλυψη φωτογράφου (παράδοση 50 φωτογραφιών τουλάχιστον σε 2 cd)
• δηµιουργία press kit (50 τεµάχια folder, 50 στυλό και 50 usb µε υλικό που
θα παραδοθεί από την Α/Α)
• αποστολή ∆Τ & φωτογραφικού υλικού µετά το πέρας της Συνέντευξης
Τύπου,
• follow up,
• αποδελτίωση,
• δηµιουργία report
vi. Οργάνωση και συντονισµός συνέντευξης τύπου πριν και κατά το πέρας της
εκδήλωσης στη Ρόδο την ηµέρα της διοργάνωσης.
γ. Υλικό του Φόρουµ - Εκτυπώσεις
1. ∆ηµιουργία τριών προτεινόµενων στην Α/Α µακετών για το µενού και
εκτύπωση σε Α5, 4χρωµία, velvet χαρτί 250 gr. Τεµάχια 450
2. ∆ηµιουργία και εκτύπωση καρτών τύπου card visit διαστάσεων 11cm x
10cm µε τσάκιση, velvet χαρτί. Τεµάχια 450
3. ∆ηµιουργία και εκτύπωση διπλής όψης, έγχρωµη, αριθµών για τα τραπέζια
του δείπνου, velvet χαρτί σε σχήµα τετράγωνο 13.5 cm x 13,5 cm. Τεµάχια
45
4. ∆ηµιουργία τριών προτεινόµενων στην Α/Α µακετών για τις προσκλήσεις
και εκτύπωση σε Α5, 4χρωµία, velvet 250 gr. τεµάχια 450
5. ∆ηµιουργία τριών προτεινόµενων στην Α/Α µακετών για τις welcome cards
και εκτύπωση σε ρυζόχαρτο, 4χρωµία και διαστάσεων 10cm x 14cm
καθώς και προµήθεια 350 φακέλων για την τοποθέτηση των ανωτέρω.
6. Προµήθεια 450 φακέλων για τις ανωτέρω προσκλήσεις
7. ∆ηµιουργία µακέτας του Road Book Staff τουλάχιστον 15 σελίδων και
εκτύπωση σε Α4 4χρωµία, velvet 150 gr. τεµάχια 80.
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8. Επιµέλεια και συγγραφή κειµένων στα Αγγλικά κατόπιν υποδείξεων από
την Α/Α. (του Road Book Staff)
9. ∆ηµιουργία µακέτας του Event Guide/ Πρόγραµµα Εκδηλώσεων Φόρουµ
τουλάχιστον 6 σελίδων και εκτύπωση σε Α4 4χρωµία, velvet 150 gr.
τεµάχια 500 τουλάχιστον
10. Επιµέλεια και συγγραφή κειµένων στα Ελληνικά και τα Αγγλικά κατόπιν
υποδείξεων από την Α/Α (του Event Guide).
11. ∆ηµιουργία µακέτας του Forum Report τουλάχιστον 15 σελίδων και
εκτύπωση σε Α4 4χρωµία, velvet 150 gr. τεµάχια 400
12. Επιµέλεια και συγγραφή κειµένων στα Ελληνικά και τα Αγγλικά κατόπιν
υποδείξεων από την Α/Α (του Forum Report)
13. ∆ηµιουργία µακέτας για Backdrop µε υλικό που θα δοθεί από την Α/Α
ύψους 2 m και πλάτους 5 m. Εκτύπωση σε PVC, τετραχρωµία
14. ∆ηµιουργία µακέτας για Backdrop µε υλικό που θα δοθεί από την Α/Α
ύψους 2 m και πλάτους 4 m. Εκτύπωση σε PVC, τετραχρωµία
15. 30 σηµαίες, διαστάσεων 1m x 1m. στεκούµενες σε τσουβάλια µε άµµο και
τοποθετηµένες σε κοντάρια ύψους 1,5m.
16. ∆ηµιουργία µακέτας και εκτύπωση τεσσάρων Roll Ups 80 cm x 2m,
4χρωµία
17. Προµήθεια 30 λευκών t-shirts µακό (20 medium και 10 large) για την
ένδυση των εθελοντών µε εκτύπωση λογοτύπων σε τετραχρωµία.
18. Προµήθεια 60 πλαστικών θηκών µε το αντίστοιχο κορδόνι τα οποία θα
φέρουν οι διοργανωτές του Φόρουµ.
19. Προµήθεια 60 καρτελάκια µε τα ονόµατα των διοργανωτών του φόρουµ
που θα τοποθετηθούν στις πλαστικές θήκες.
Ενδεικτικό κόστος: 13.000,00 €
3. Ενοικίαση χώρων
Ενοικίαση αίθουσας µε χωρητικότητα τουλάχιστον 400 ατόµων για τη διεξαγωγή
των πρωινών εργασιών του Φόρουµ και επαρκής για την τοποθέτηση
µεταφραστικής καµπίνας.
Ενδεικτικό κόστος: 3.000,00 €

4. Μεταφορές
Εξασφάλιση µεταφοράς 200 συµµετεχόντων από το κτηριακό συγκρότηµα που
θα λάβει χώρα η πρωινή εκδήλωση, στο αρχαίο στάδιο και επιστροφή τους.
Ενδεικτικό κόστος: 500,00 €

5. Βιντεοσκόπηση - Φωτογράφιση
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Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση όλων των
εργασιών/ εκδηλώσεων του Φόρουµ καθ' όλη τη διάρκεια τους και υποχρεούται
να παραδώσει τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•

1 βίντεο διάρκειας 10 λεπτών γενικό
1 βίντεο διάρκειας 3 λεπτών µε εικόνες της πρωινής εκδήλωσης
1 βίντεο διάρκειας 3 λεπτών µε εικόνες της εκδήλωσης στο αρχαίο στάδιο
1 βίντεο διάρκειας 3 λεπτών µε εικόνες της τελετής απονοµών βραβείων
1 γενικό βίντεο διάρκειας 1,5 λεπτών
500 φωτογραφίες συνολικά από όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων σε 3 cd
20 φωτογραφίες εκτυπωµένες από όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων,
όπως αυτές επιλεχθούν από την Α/Α

Ενδεικτικό κόστος: 8.000,00 €

6. ∆ιερµηνεία
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διερµηνείας από την ελληνική
στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης.
Ενδεικτικό κόστος: 3.500,00 €

7. Ηχοφωτιστικός εξοπλισµός
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον παρακάτω µηχανικό εξοπλισµό:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ηχητικό εξοπλισµό ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες ηχητικής κάλυψης
αίθουσας µε χωρητικότητα 400 ατόµων περίπου.
Μίκτη ήχου. Τεµάχια 1
Ασύρµατο µικρόφωνο. Τεµάχια 6
Μικρόφωνο (gooseneck) για τοποθέτηση σε πόντιουµ. Τεµάχια 2
Οθόνη 3x5 m, οπίσθιας προβολής. Τεµάχια 2
Προτζέκτορας Tri-DPL 15.000-20.000 Lumens HD. Τεµάχια 2
Κονσόλα Βίντεο. Τεµάχιο 1
Matrix Switcher HDMI. Τεµάχιο 1
∆ύο ζεύγη οπτικών ινών
Φορητός Υπολογιστής. Τεµάχια 4
Μόνιτορ 55’’. Τεµάχια 2
Εξέδρα από 70 τµ. έως 80 τµ. Και ύψους 0,60 µ
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•
•
•
•
•
•
•

Φώτα που θα εξασφαλίζουν τόσο τον επαρκή φωτισµό της αίθουσας, όσο
και της σκηνής
Τράσα για την εγκατάσταση των φώτων από 25µ έως 35µ
Πίνακας παροχής ρεύµατος 63Α
Κάµερα HD. Τεµάχια 3
Βίντεο µίξερ µε ενδοεπικοινωνία για ζωντανή παραγωγή
Εγγραφέας βίντεο
Κατασκευή σκηνικού από 80 τµ. έως 90 τµ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•

Ηχητικό σύστηµα για 100 άτοµα
Μικρόφωνο ασύρµατο. Τεµάχια 2
Μικρόφωνο Table Top. Τεµάχια 20
Οθόνη 2x3,4 m
Φορητός υπολογιστής. Τεµάχια 2
Κονσόλα Βίντεο. Τεµάχιο 1
Προτζέκτορας 5.000 HD. Τεµάχιο 1

ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
•
•
•

Ηχητικό σύστηµα για 600 άτοµα
Μικρόφωνο ασύρµατο. Τεµάχια 6
Γεννήτρια Ρεύµατος. Τεµάχιο 1

Σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες, ο ανάδοχος οφείλει να συµπεριλάβει τις εργασίες
τοποθέτησης, εγκατάστασης, αποξήλωσης, τεχνικής υποστήριξης καθώς και
εξασφάλιση επαρκή αριθµό χειριστών κάµερας (καµεραµέν) για τη
βιντεοσκόπηση όλων των εκδηλώσεων.
Ενδεικτικό κόστος:

27.000,00 €
Άρθρο 15 ο

∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Όσον αφορά τη διοργάνωση του Φόρουµ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
παραδώσει όλες τις ανωτέρω απαιτούµενες υπηρεσίες τουλάχιστον 24 ώρες πριν
την επίσηµη έναρξη των εκδηλώσεων (18η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 07.00 π.µ) .
Ήτοι, 17/10/2018 07.00 π.µ.
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Όσον αφορά τις συνεντεύξεις τύπου πριν και µετά την διεξαγωγή του Φόρουµ η
παράδοση των υπηρεσιών θα λάβει χώρα τουλάχιστον 24 ώρες πριν την επίσηµη
έναρξη των εκδηλώσεων.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Εβδοµηντα
Τεσσάρων Χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€74.400,00) συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,
3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η προς τον Ανάδοχο καταβολή της αξίας του θα γίνει µετά την οριστική
παραλαβή του έργου µε σύνταξη πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της
αρµόδιας επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, το τιµολόγιο του
προµηθευτή, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Άρθρο 16 ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και κατά πράξεων της
αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 17 ο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συµφερότερης προσφοράς, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα ανωτέρω.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Η ανακοίνωση της
κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αργότερο
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο και σε
πρωτότυπα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο
103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του ίδιου νόµου.
Συγκεκριµένα :
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του N.
4412/2016 .
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•

•

•

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε συναφείς
διαδικασίες της πτωχευτικής νοµοθεσίας σχετικές µε προστασία από τους
πιστωτές τους.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της άνω ειδοποίησης, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

Β. Οι αλλοδαποί:
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.
1 του άρθρου 73 του N. 4412/2016 .
• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης 2, του εδ. Α ή υπό
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης 3, του εδ. Α του παρόντος άρθρου.
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :

•
•

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
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•

•

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου.
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδ. Γ του παρόντος, της ειδικής
εκκαθάρισης του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει
ή λοιπά
πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο ή άλλη
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

∆. Οι Συνεταιρισµοί:
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του N. 4412/2016 .
• Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. Α του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της
περίπτωσης 2 του εδ. Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδ. Γ
του παρόντος.
• Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Ε. Ενώσεις προµηθευτών:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή, που
συµµετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν
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αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Η ίδια απόφαση γνωστοποιείται και στους συµµετέχοντες που έχουν περάσει σε
αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
Σε ώρα και ηµεροµηνία που θα ορισθεί ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής
του φακέλου, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, µονογράφει
και σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη συνέχεια και µετά
την αποχώρηση των παρευρισκοµένων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ή των
νοµίµως εκπροσώπων τους, ελέγχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης
προσκόµισης των εγγράφων και δικαιολογητικών, η Επιτροπή εισηγείται όπως η
κατακύρωση γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ
νέου η διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή µε πρακτικό της
εισηγείται και µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής γίνεται η ανακήρυξη του
Αναδόχου και προσκαλείται ο τελευταίος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον
παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη
διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη
ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν
σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων προς αποφυγή
πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το
δηµοπρατούµενο έργο. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι
συµµετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε
λόγο.
Άρθρο 18 ο
ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την υπογραφή του κειµένου της Σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό τέτοιο που αντιστοιχεί στο 5 % επί της Συνολικής
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Συµβατικής Τιµής άνευ ΦΠΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΕΤΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς για την:
«Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φόρουµ µε

τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη µέσα από τον αθλητισµό»

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου……………………..

Υπογραφή:…………………….
(Σφραγίδα)
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
(ΕΥΡΩ)

