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ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.  

τηλ : 2834031402, 2834031793  

φαξ : 2834031058 

info@akomm.gr 

 

Ανώγεια, 15/1/2015 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 €  

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το έργο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ – 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»» της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200008 

β) Την υπ’ αριθμό 164288/31-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την 

οποία εγκρίνεται το έργο με τίτλο : «Ορθολογική διαχείριση της βόσκησης στα 

πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ  ΟΤΑ »  

γ) Την υπ΄ αριθμό 394/14-1-2015 απόφαση του ΔΣ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

για την αποδοχή του έργου και τον τρόπο υλοποίησης αυτού. 

δ) Το κωδικοποιημένο φορολογικό νόμο 2238/94 με τις τροποποιήσεις του όπως 

ισχύει σήμερα. 

ε) Την υπ’ αριθμό 394/14-1-2015 απόφαση του Δ.Σ για την έγκριση του παρόντος 

διαγωνισμού 

στ) Την ανάγκη υλοποίησης του παραπάνω έργου 
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Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση 

εργασίας με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση της βόσκησης στα πλαίσια της 

αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ  

ΟΤΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη – 

Πράσινη Ανάπτυξη». 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το 

νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος 

Διαγωνισμού 

β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του 

ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή 

υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι 

υποβάλλουν κοινή Προσφορά. 

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - 

ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

• Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το 
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πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

• Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, επί ποινή αποκλεισμού όλα τα 

μέλη αυτών θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα. 

Κάθε συμμετέχων, 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. 

 

Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλλουν προσφορά αυτοί που: 

α) Εις βάρος τους υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού. 

γ) Έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, 

που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επί ποινή 

αποκλεισμού: 

1. Να έχουν εκπονήσει (με συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% του φυσικού 

αντικειμένου) τουλάχιστον ένα έργο την τελευταία διετία που να αφορά την 

εκπόνηση μελέτης για την συμβολή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της 

κτηνοτροφίας στην αναβάθμιση της τοπικής ανάπτυξης. 
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 2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001/2008 στο 

πεδίο των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση οι παραπάνω 

προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από το κάθε μέλος της. 

 

Στην ομάδα έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 5 ειδικοί 

επιστήμονες με τα εξής χαρακτηριστικά : 

1. Ένα στέλεχος Απόφοιτο Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή εμπειρία 

στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης & εκπόνησης 

περιβαλλοντικών μελετών. 

2. Ένα στέλεχος Απόφοιτο Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κατόχου 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εμπειρία στην εκπόνηση 

αναπτυξιακών μελετών 

 

3. Ένα στέλεχος Απόφοιτο Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής, με ειδικότητα Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης το οποίο 

θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή (5) αποδεδειγμένη εμπειρία 

μελετητή ή συμβούλου διαχείρισης σε δημόσια και / ή ιδιωτικά 

συγχρηματοδοτούμενα έργα / προγράμματα. 

 

4. Ένα στέλεχος Απόφοιτο ΑΕΙ, οικονομικής κατεύθυνσης, με εμπειρία στην 

εκπόνηση  αναπτυξιακών μελετών, με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρία στην 

υποστήριξη φορέων στην διαχείριση, υλοποίηση και ωρίμανση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και εκπόνησης αναπτυξιακών μελετών 

  

5. Ένα στέλεχος ΑΕΙ για την Διοικητική Υποστήριξη με εμπειρία στην 

υποστήριξη έργων τεχνικών συμβούλου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την φυσική παρουσία των μελών της Ομάδος 
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Έργου ακόμα και σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης 

του έργου, όπως αυτές προσδιορίζονται από την αναθέτουσα αρχή 

(ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α.). 

Το σύνολο των μελών της Ομάδος Έργου θα πρέπει να είναι μόνιμα στελέχη 

του υποψήφιου ανάδοχου σχήματος (εταίροι ή εργαζόμενοι). 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιπλέον θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι : 

 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 

δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει 

λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 

είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό 

συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. 

στ) Οι άντρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999. 

ζ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

 

 



ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

 

 

6 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση εργασίας με τίτλο «Ορθολογική 

διαχείριση της βόσκησης στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή 

παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ» υποέργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη – Πράσινη Ανάπτυξη». 

 

 Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τα 

παρακάτω κεφάλαια: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αβιοτικό – βιοτικό (χρήσεις γης) – ανθρωπογενές περιβάλλον 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαχειριστικά δεδομένα: α) εντός προστατευόμενων περιοχών & β) 

εκτός προστατευόμενων περιοχών  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Προτεινόμενος σχεδιασμός διαχείρισης της βόσκησης στην περιοχή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Άλλα σημαντικά σημεία: οικοτουριστικές προοπτικές, μεταβατική 

οικοαγροτική ανάπτυξη, στρατηγική ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς (πολιτιστικά τοπία). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Οικονομική ανάλυση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  Συμπεράσματα 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

1. Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των οκτώ (8) 

μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης και διακρίνεται σε δύο φάσεις : 

 

Η Α’ Φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κεφαλαίων 1,2 και 3 όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 3  της παρούσας και θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 

έως τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης ( Α' ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). 
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Η Β’ Φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κεφαλαίων 4, 5 και 6 όπως 

περιγράφονται  στο άρθρο 3 της παρούσας και θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 

έως τεσσάρων (4) μηνών από την οριστική παραλαβή του παραδοτέου της Α’ φάσης 

(Β' ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). 

 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά ως εξής: 

 

Με την  παραλαβή της Α' φάσης (Α' ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) θα καταβληθεί στον ανάδοχο 

ποσό που θα αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Με την παραλαβή της Β' φάσης (Β' ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) και την οριστική παραλαβή του 

έργου θα καταβληθεί το υπόλοιπο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

 

Η αμοιβή υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η ύπαρξη των 

ανάλογων πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ μέχρι τις 2/2/2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00. 

Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Οι προσφορές 

μπορεί να στέλνονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με 

ταχυμεταφορά. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με 

ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της προσφοράς να περιέλθει ομοίως μέχρι την 

προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

 

2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρείς (3) μήνες, προσμετρούμενοι από την 
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επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 

Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») με τις ακόλουθες ενδείξεις : 

- Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

- Τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό 

- Τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον τίτλο της διακήρυξης και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού 

- Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax κλπ). 

 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει τους εξής τρεις 

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους : 

- Το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5, παράγραφος 4) σφραγισμένο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς σφραγισμένο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

- Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένο, και με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) 

δικαιολογητικών συμμετοχής β) τεχνικής προσφοράς και γ) οικονομικής 

προσφοράς θα απορρίπτονται. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση που υπάρξουν, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του 

παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 

 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους. 

 

4. Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών 

 

Ο Φάκελος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά, με 

ποινή αποκλεισμού : 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της προκήρυξης 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον υποψήφιο τα κωλύματα του 

άρθρου 2 και ότι όλα τα στοιχεία του και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον 

φάκελο είναι αληθή και ακριβή και γνησία αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ τουλάχιστον ως την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίου θα πιστοποιείται η 

εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή. 

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 

6. Πίνακα έργων με Συμβάσεις - Τιμολόγια – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων 

που να τεκμηριώνουν την εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου και να πληρούν τις 

απαιτήσεις της προκήρυξης. 

7. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας έργου όπου θα 

καταδεικνύεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις προκήρυξης. Σε ότι αφορά την εμπειρία 
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θα πρέπει να  συνοδεύονται  είτε με αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, είτε 

με αντίστοιχες συμβάσεις, είτε με την έκδοση αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών. 

Σε ότι αφορά την μόνιμη σχέση τους με το υποψήφιο ανάδοχο σχήμα, από 

αντίστοιχα  αποδεικτικά έγγραφα.  

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε Συμβάσεις-Παραστατικά-Βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης έργων, δύναται να προσκομισθούν και κατά την διαδικασία της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού στον επιλεγέντα ανάδοχο αλλά σε κάθε περίπτωση 

πριν την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

 

5.Περιεχόμενα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

 

Ο φάκελος περιλαμβάνει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου που 

αποδεικνύουν την ποιότητα των εργασιών και την τεχνική ικανότητα του. 

Ειδικότερα η δομή της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τα εξής : 

 

1. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία υλοποίησης του έργου 

2. Περιγραφή των επιμέρους εργασιών και των πακέτων εργασίας 

3. Ανάλυση φάσεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

4. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του 

υποψηφίου να υλοποιήσει το έργο όπως είναι η εμπειρία και οι γνώσεις τόσο του 

υποψηφίου όσο και της ομάδας έργου. 

 

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40 σελίδες . 

 

6.Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς 

 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την συνολική οικονομική προσφορά 
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για την εκτέλεση του έργου. 

 Το ποσό σε ΕΥΡΩ θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτό 

καθώς και σε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και 

αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το έργο. Στην 

περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά 

θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. 

 Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα 

διορθώνεται από την υπηρεσία.  Οικονομική Προσφορά που περιλαμβάνει έκπτωση 

πάνω από 10 % θα πρέπει να συνοδεύεται από  αναλυτικά  φύλλα χρονοχρέωσης 

της ομάδας έργου, από τα οποία  να τεκμηριώνεται επαρκώς το εύλογο του κόστους 

σε συνδυασμό με την απαιτούμενη αξιοπιστία στην εκπόνηση του έργου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια : 

 

1ο Στάδιο : Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των λοιπών όρων 

συμμετοχής κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

2ο Στάδιο : Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς σε όσους έχουν προσκομίσει τα 

σχετικά δικαιολογητικά. Αφού ολοκληρωθεί θα αποσταλεί σχετικό πρακτικό στους 

υποψηφίους. 

3ο Στάδιο : Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς (σε ανοιχτή συνεδρίαση μετά 

την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και αφού σταλεί σχετική ειδοποίηση 

στους ενδιαφερομένους ) και εξαγωγή τελικών αποτελεσμάτων. 
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2. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σε όλα τα στάδια του 

διαγωνισμού. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του κάθε σταδίου. Οι 

ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων η σύνθεση της οποίας είναι 

διαφορετική από την επιτροπή αξιολόγησης. 

 

3. Αναλυτικά τα στάδια του διαγωνισμού έχουν ως εξής : 

 

1ο Στάδιο: Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των λοιπών όρων 

συμμετοχής 

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης. Μέσω των δικαιολογητικών πρέπει να 

τεκμηριώνονται όλοι οι όροι της συμμετοχής. 

Τα δικαιολογητικά θα εξετασθούν σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής αμέσως 

μετά την καταληκτική ώρα του διαγωνισμού. Σε αυτήν μπορεί να παρευρίσκονται οι 

ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 

 

 

2ο Στάδιο : Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους 

υποψήφιους που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έχουν περάσει επιτυχώς το 

στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες 

προϋποθέσεις. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο 

του σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια. 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Βαθμός 

κριτήριου 
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Α. Πρόταση προσέγγισης   

A.1 
Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία 

υλοποίησης του έργου 
20% 80-110 

 

Α.2 

Περιγραφή των επιμέρους εργασιών 

και των πακέτων εργασίας 
20% 80-110 

A.3 

Ανάλυση φάσεων και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου 

20% 80-110 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α 

60%  

Β. Εμπειρία   

Β.1 

Καταλληλότητα, Εμπειρία, Γνώσεις , 

και Αποτελεσματικότητα του 

Υποψηφίου, βιογραφικό σημείωμα 

40% 80-110 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Β 

40%  

 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 100%  

 

Τεχνική προσφορά που βαθμολογείται κάτω από 80 έστω και σε ένα 

(οποιοδήποτε) από τα επιμέρους κριτήρια, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες τεχνικές προϋποθέσεις και 

τεχνικές – επαγγελματικές ικανότητες της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. 

Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 
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κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

Για κάθε προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί αποδεκτή, 

βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία της 

κάθε ομάδας κυμαίνεται από 80 βαθμούς (αν η προσφορά έχει γίνει τεχνικά 

αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) μέχρι 110 

βαθμούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται 

ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθμολογείται με 80 βαθμούς. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων του είναι το γινόμενο 

του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η 

συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των στοιχείων και όλων των ομάδων. Η τελική βαθμολογία με 

βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 110 βαθμούς. 

 

3ο Στάδιο : Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς – Τελικό αποτέλεσμα 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

και την σύνταξη σχετικού πρακτικού από την επιτροπή αξιολόγησης θα 

πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η 

συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πιο συμφέρουσας 

προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο : 

 

 

         
  

    
      

    

  
 

 

όπου: 
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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 (χωρίς 

Φ.Π.Α) 

Κi Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i (χωρίς Φ.Π.Α) 

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται σε όσα δεκαδικά ψηφία κριθεί αναγκαίο. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ (με στρογγυλοποίηση σε όσα 

δεκαδικά ψηφία κριθεί απαραίτητο για τελική κατάταξη των προσφορών). Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Βi. 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Μετά την απόφαση ανάθεσης και για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

καλείται να προσκομίσει Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει 

ποσοστό 10% του συνολικού τελικού τιμήματος του Έργου, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 

σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές 

επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΑΚΟΜΜ 

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και ώρες 10:00 έως 14:00 (αρμόδιος κ. Παττακός Δημήτρης). 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 
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www.akomm.gr για το χρονικό διάστημα από  15 /1/2015 μέχρι 2/2/2015. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί η λήψη του 

τεύχους της διακήρυξης καθώς και του τιμολογίου της Οικονομικής προσφοράς από 

κάθε υποψήφιο ανάδοχο από τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ» 

κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 15.15 μέχρι και την Παρασκευή 

30/1/2015 προτελευταία εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς . 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

 

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

http://www.akomm.gr/

