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Έχοντας υπόψη:  

1) Το Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α') «Θαλάσσιες ενδομεταφορές - Γεν. Γραμματεία 

Λιμένων - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ΑΕ». 

2) Την υπ’ αριθμόν 285/23-8-2012 Απόφαση του ΔΣ περί της διενέργειας πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

Προσκαλούμε  

κάθε ενδιαφερόμενο που διαθέτει τα από τον νόμο και την παρούσα πρόσκληση 

απαιτούμενα προσόντα, να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», επί τη βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τους 

κατωτέρω όρους: 

1. Σκοπός 

Σκοπός της ανάθεσης είναι η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης Τεχνικής –

Επιστημονικής και Διαχειριστικής, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες  για  σχεδιασμό, 

ωρίμανση και διαχείριση έργων με σκοπό την καλύτερο και αποτελεσματικότερο 

σχεδιασμό, ωρίμανση και  υλοποίηση τους  . 

2. Αντικείμενο του έργου  

Υποστήριξη του ΟΛΚΕ κατά τον σχεδιασμό, ωρίμανση και διαχείριση έργων με την παροχή  

εξειδικευμένης τεχνικής – επιστημονικής και  διαχειριστικής  υποστήριξης ήτοι:  

  εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών  

 κατάρτιση τεχνικών δελτίων, τήρηση υποχρεώσεων παρακολούθησης έργων 

προς τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, κλπ.),  

 Παροχή Επιστημονικής Υποστήριξης, γνωμοδότηση και κατάθεση πορισμάτων 

σχετικών με τις τεχνικές επιλογές των ΤΔΕ, σχεδίων δράσης, μελετών, τευχών 

διακηρύξεων, κλπ, 

 Εκπροσώπηση του αναδόχου προς χρήστες του λιμένος ή μελετητές   και 

αναδόχους έργων. 

Η ανάθεση των επιμέρους εργασιών θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή όποτε 

απαιτείται ως εξής:  

 Αποστολή του αιτήματος υποστήριξης στον Ανάδοχο  

 Εκτίμηση του Αναδόχου για την ανά περίπτωση ανάγκη ανάλωσης ανθρωπο-

χρόνου για την εκπόνησή του,  αλλά και του χρόνου απόκρισής του, τα οποία και θα 

αποστέλλονται εγγράφως, ή ηλεκτρονικά  προς αποδοχή στην Αναθέτουσα  Αρχή. 
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 Αποδοχή της Αναθέτουσας Αρχής – Έκδοση Εντολής Ανάθεσης  

3. Χρόνος υλοποίησης – Παραδοτέα 

Χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης 

με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των Α/Μ υποστήριξης, με βάση τους 

οποίους  θα κατακυρωθεί το έργο.  

 Παραδοτέα του Έργου:  

 Αναφορές ολοκλήρωσης εργασιών Εντολής Ανάθεσης  

 Απολογισμός ανάλωσης ανθρωποωρών που θα συνοδεύει την ολοκλήρωση κάθε 

Εντολής Ανάθεσης  

 Τριμηνιαίες  αναφορές εργασιών στη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων. 

 Μελέτες , πραγματογνωμοσύνες 

Σημειώνεται ότι ένας πλήρης ανθρωπομήνας απασχόλησης αντιστοιχεί σε εργασία ενός 

ατόμου 19 εργασίμων ημερών 8ωρης απασχόλησης. 

Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής Η 

διαδικασία παρακολούθηση του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στο συμβατικό κείμενο 

του έργου. 

4. Προϋπολογισμός έργου – εγγυήσεις 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις πενήντα εννέα χιλιάδες  εξακόσια ευρώ 

(59.600 €),  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

παραπάνω προϋπολογισμός αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών κατ’ ελάχιστον  23 

ανθρωπομηνών και αναλύεται ενδεικτικά στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η 

κατανομή είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς 

να μεταβληθεί το συνολικό κόστος του έργου. 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

πρέπει να είναι αορίστου χρόνου.  

5. Δικαίωμα συμμετοχής – υποβολής προσφορών 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομική πρόσωπα, ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με 

τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ και 

στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).  
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Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για να 

συμμετάσχουν. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 

από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε 

κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό 

και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. 

6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Α) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν  τουλάχιστον πενταετή  (5) 

αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, 

σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία κατ’ ελάχιστον σε ένα από τους παρακάτω τομείς: 

 συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 υπηρεσίες διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου πράξεων που 

χρηματοδοτούνται από τα Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία. 

Β) Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής συμβούλου 

τεχνικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων, ανάλογου 

προϋπολογισμού. 

Γ) Τα μέλη της  Ομάδας Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία θα παρέχει 

υπηρεσίες τεχνικής - επιστημονικής και  διαχειριστικής  υποστήριξης προς τον ΟΛΚΕ, θα 

περιλαμβάνει ως μέλη:  

 Αρχιτέκτονα Μηχανικό 

 Πολιτικό Μηχανικό 

 Μηχανολόγο Μηχανικό 

 Μηχανικό Περιβάλλοντος 

 Οικονομολόγο 

 Επιστήμονα, εξειδικευμένο στον Σχεδιασμό Διαχείριση και Αξιολόγηση 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Έργων  

Τα μέλη της Ομάδας Τεχνικής –Επιστημονικής  και Διαχειριστικής Υποστήριξης θα πρέπει 

να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και ικανότητες για την υλοποίηση του παρόντος έργου.  

Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν  τουλάχιστον οκταετή   εμπειρία  στο θεματικό πεδίο  

εξειδίκευσης τους και παράλληλα, τουλάχιστον πενταετή εμπειρία  τουλάχιστον  σε ένα 

από τα παρακάτω αντικείμενα: 

 σχεδιασμό, διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία  της Ε.Ε.  
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Επιπλέον στην Ομάδα Τεχνικής –Επιστημονικής  και Διαχειριστικής Υποστήριξης 

εντάσσονται και: 

α) στελέχη  Διαχειριστικής Υποστήριξης, τα οποία  θα παρέχουν  αντίστοιχες υπηρεσίες 

στον ΟΛΚΕ. Τα ανωτέρω στελέχη Διαχειριστικής Υποστήριξης θα πρέπει να κατέχουν  

άριστα τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού (word, excel 

κλπ.), να έχουν οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας, να  γνωρίζουν τις 

διαδικασίες διαχείρισης  των πράξεων του ΕΣΠΑ  και να έχουν εμπειρία στην επικοινωνία 

με διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ. 

β) στελέχη  Γενικών Καθηκόντων, τα οποία  θα παρέχουν γενικού χαρακτήρα  υπηρεσίες 

στον ΟΛΚΕ. 

Τα ως άνω στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν τριετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία και θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα γραφεία της  Αναθέτουσας Αρχής. 

 7. Προθεσμία και τρόπος υποβολής  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΟΛΚΕ, Νέος Επιβατικός σταθμός, 

Λιμάνι Κέρκυρας , Κέρκυρα 49100  μέχρι την  24/9/2012 και μέχρι ώρα 12:00. 

Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της αναθέτουσας 

αρχής 

Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις : Προσφορά Έργου  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΟΛΚΕ Α.Ε» 

Ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή στην οποία να 

αναφέρεται η εταιρεία ή η ένωση - κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλει την προσφορά. 

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι που είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να  επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές δύνανται να υποβληθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, τους 

νόμιμους εκπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο (πχ. 

ΕΛΤΑ, ταχυμεταφορές), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στο 

πρωτόκολλο του ΟΛΚΕ ΑΕ μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των 

προσφορών. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε 

λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

8. Περιεχόμενο προτάσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά σ’ ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 

αντίγραφο. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

I. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
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II. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,  

III. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, ως άνω. 

IV. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρεις (3) χωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σε ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο 

έκαστος, ως εξής:  

(α) Φάκελος Δικαιολογητικών, 

(β) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, και  

(γ) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

υποψήφιο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα εκτός τυχόν 

αυστηρών τεχνικών όρων για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα και των συνημμένων στην προφορά τεχνικών φυλλαδίων, τα οποία 

μπορεί να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το 

έργο. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι 

απαραίτητα για την ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, η οποία θα 

διαχωρίζεται με σαφήνεια και καθαρότητα τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική 

προσφορά του Αναδόχου, και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς 

προαιρετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, δεν αποκλείεται. 

 

Α. Ο Φάκελος Δικαιολογητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 

1. Καταστατικό του φορέα ή οιαδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο 

αντικείμενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

Δημόσια Αρχή). 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: 
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(α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση 

(β) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση, 

(γ) ποιοι είναι όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 

(δ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων έλαβε γνώση, 

(ε) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, 

(στ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

(ζ) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου µε απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

(η) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει 

απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

5. Εταιρική παρουσίαση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τους εξής τομείς πληροφόρησης:  

 (α) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το υπό ανάθεση 

έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη τριετία, µε ένδειξη της οικονομικής 

τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη τους και του ποσοστού συμμετοχής του 

διαγωνιζομένου σε αυτό. 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 6 σημεία Α και Β της παρούσας. 

(γ) Λίστα στελεχών και αναλυτικά βιογραφικά που θα αποτελούν την Ομάδα 

Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα αναγραφόμενα 

στην παράγραφο 6 σημείο Γ (Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής). 

(δ) Στην περίπτωση που τα µέλη της Ομάδα Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης δεν 

είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, 

υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για την εκτέλεση του υπό ανάθεση 

έργου και για όλη την διάρκεια αυτού και ότι δέχονται τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης.  

Β. Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει τα εξής: 

Τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας (ανωτέρω υπό 2). Οι προσφέροντες θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 

ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές για την καλή εκτέλεση του έργου και να τεκμηριώνουν 

στην προσφορά τους με σαφή και ορισμένο τρόπο την συμφωνία της προσφοράς τους με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
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Ο Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον Πίνακα 

προβλεπόμενης απασχόλησης των στελεχών  της προτεινόμενης Ομάδας Τεχνικής – 

Επιστημονικής  και Διαχειριστικής Υποστήριξης. Η απασχόληση εκφράζεται σε 

ανθρωποµήνες (Α/Μ) μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

 

Γ. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει τα εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σταθμισμένο Κόστος ανά Επίπεδο Εμπειρίας και Ρόλο 

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ Α/Μ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 

Α/Μ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

Α/Μ 

ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Ε≤Β Ζ=Δ*Ε 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  3.200 2,00      

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3.200 2,00      

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3.200 2,00      

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  3.200 2,00    

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 3.200 2,00      

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

3.200 3,00      

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ H  ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

1.800 10,00      

ΣΥΝΟΛΟ   23,00      
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Ο Φάκελος Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική τιμή των 

προσφερόμενων υπηρεσιών για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου, 

και διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ και με 

ΦΠΑ.  

Υπηρεσία ή είδος που αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν 

αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 

προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος 

της.  

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό 

απορρίπτονται.  

Στην περίπτωση Οικονομικής Προσφοράς μικρότερης του 90% του 

προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα ζητηθεί από τον 

υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής 

προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

9. Ισχύς προσφορών – προτάσεων 

Οι προσφορές θα πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι δεσμεύουν τον προσφέροντα 

για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών.  

Οι προσφορές δύνανται να παραταθούν μετά από σχετικό αίτημα της 

Αναθέτουσας Αρχής πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος αυτών. Σε 

περίπτωση μη αποδοχής του αιτήματος παράτασης εκ μέρους των 

προσφερόντων, αυτοί απεκδύονται κάθε δικαιώματος σε σχέση με τον παρόντα 

διαγωνισμό. 

10. Στάδια αξιολόγησης προσφορών 

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως 

εξής: 

10.1 Αποσφράγιση και έλεγχος Φακέλου Δικαιολογητικών  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών 

και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι 

τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην 

Υπηρεσία. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων προβαίνοντας σε 

λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών του δικαιώματος συμμετοχής ήτοι, 

έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου και έλεγχος άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με το 

οποίο η Επιτροπή εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την 

αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

κοινοποιείται στους αποκλεισθέντες. 

10.2 Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς  

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, ακολουθεί η αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας 

διακήρυξης. 

Κριτήριο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς αποτελούν:  

1. Η τεχνική επάρκεια της πρότασης σε ότι αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση 

του έργου. Συντελεστής βαρύτητας 40% 

2. Ομάδα έργου του προσφέροντος με συντελεστή βαρύτητας 60 %. 

Παρεχόμενοι Α/Μ με ελάχιστο αριθμό:   

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 80%. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά 

μέσω της Υπηρεσίας με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες 

οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν 

επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν 

αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Υπογραμμίζεται 

ότι τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής 

Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της προς την Αναθέτουσα Αρχή 
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και στο οποίο εισηγείται τον αποκλεισμό των διαγωνιζομένων που έχουν 

υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τις 

προσφορές που δεν αποκλείονται.  

Τα αποτελέσματα του σταδίου κοινοποιούνται στο σύνολο των συμμετεχόντων. 

10.3 Αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς – 

Τελική Αξιολόγηση – Επιλογή αναδόχου  

Η Επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

στους συμμετέχοντες.  Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της 

Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Κατά την τελική αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, 

λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης 

Προσφοράς θα υλοποιείται με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη θα είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο 

Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση.  

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά 

φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στα 

αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Η σχετική εγκριτική 
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απόφαση – απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο 

στάδιο αυτό με τηλεμοιοτυπία. 

12. Ενστάσεις Προσφυγές 

Ενστάσεις – Προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
εντός προθεσμίας 48 ωρών από τη στιγμή που ο προσφεύγων έλαβε γνώση του 
λόγου προσφυγής. 

13. Κατακύρωση 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά.  

Η κατακύρωση θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΚΕ ΑΕ ύστερα από 
σχετική εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της. Το Δ.Σ. 
διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα της Επιτροπής, 
να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σταθμίζοντας τα συμφέροντα και 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας  

Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα 
αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

Στον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί το έργο αποστέλλεται η απόφαση 
ανάθεσης στην οποία προσδιορίζεται και η προθεσμία εντός της οποίας οφείλει 
να προσκομίσει τα απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης 
δικαιολογητικά καθώς και σχέδιο σύμβασης. Επιπλέον θα πρέπει ο υποψήφιος 
ανάδοχος να καταθέσει πιστοποιητικά ποινικού μητρώου καθώς και 
πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σχετικά με την 
απόδειξη του ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού οι οποίοι δηλώνονται 
στις υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να 
παρουσιασθεί, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να 
αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την 
επανάληψη του διαγωνισμού.  

14. Δημοσιότητα  

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα  του ΟΛΚΕ και περίληψη της 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερολογιακών ημερών  πριν 
την  ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 ΟΛΚΕ ΑΕ 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ 


