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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

Ξάνθη
Α.Π.

14/01/2016
989

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δημόσιος Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο του
κάτωθι τμήματος Β., του παρόντος, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 350/2015 τη διενέργεια και τη
διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως
στα τμήματα Α και Γ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αναπλ. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής ΠρύτανηΔ.Π.Θ.

Συνημμένα:
Α. Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών
Β. Νομοθετικό πλαίσιο
Γ. Διακήρυξη Δημόσιου Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr

ΑΔΑ: 7ΨΒ646ΨΖΥ1-6ΛΞ

Α. Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) Πρόχειρου (Συνοπτικού)
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Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνισμού:
Είδος Σύμβασης
Τίτλος Διαγωνισμού:

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ
Δημόσιος Πρόχειρος (Συνοπτικός) Διαγωνισμός Παροχής
Υπηρεσιών
Παροχής υπηρεσιών
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου
για την Πράξη «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
26.950,00 €
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 6.198,50 € )
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:
Κωδικός ΣΑΕ:
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για έγκριση
της διενέργειας&προκήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού
Απόφαση έγκρισης της διενέργειας&διακήρυξης
του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού
Κριτήριο κατακύρωσης:
Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού
(αποσφράγισης προσφορών):
(από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)
Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού:

Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
ΚΕ- 81636
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03
2015ΣΕ06180008
Παντελής Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας &
Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
32798/23-11-2015

Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 350/2015 της Επιτροπής Ερευνών
Δ.Π.Θ.
Η χαμηλότερη τιμή
10/02/2016, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 10:00

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, 67132, Ξάνθη, Τμήμα Μηχανικών
ος
Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ, όροφος 2 , Γραφείο κ. Παντελ.
Μπότσαρη, Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας
Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878, 2541079325
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Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

09/02/2016, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00

16PROC003629906 2016-01-14

Τόπος των παρεχόμενων υπηρεσιών:
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού:

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά
με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
τους όρους της διακήρυξης και τις διαδικασίες
προσφυγής
Διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης του
διαγωνισμού, και των συμπληρωματικών
εγγράφων της σύμβασης :
Αρ. Πρωτοκ. της Διακήρυξης του παρόντος
δημόσιου διαγωνισμού :
Γλώσσα επικοινωνίας:
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:

Αρ. Πρωτ. της απόφασης συγκρότησης, κατόπιν
κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 26, του
Ν.4024/2011), των Επιτροπών (i) Διενέργειας
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ),
και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω
αναφερόμενου έργου
Απαιτούμενες εγγυήσεις (βάσει του άρ.157, του
Ν.4281/2014):

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ, Συγκρότημα
ος
Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ. Σοφίας 12,
67100 Ξάνθη.
Στις εγκαταστάσεις του Δ.Π. Θράκης στην Ξάνθη
- Παντελ. Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας &
Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
- Δρ Παρασκευή Γκούρκα, τηλ: 6973256134, email:
pgiourka@gmail.com
- Δρ Παναγιώτης Μαρχαβίλας, Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών
Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη,
τηλ. 2541079410, email: supplies@rescom.duth.gr
- Δρ Παρασκευή Γκούρκα, τηλ: 6973256134, email:
pgiourka@gmail.com
 Τμήμα Προμηθειών Ειδικού Λογαριασμού ΔΠΘ, Βασ. Σοφίας
12, 67100 Ξάνθη, τηλ. 2541079410
 Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ.
στο δικτυακό τόπο http://www.rescom.duth.gr
989/14-01-2016
Ελληνικά
 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
γλώσσα
 Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
 Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του
διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να
καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό
εκπροσώπησης.
29775/27-10-2015 (ΑΔΑ: Ω92Β46ΨΖΥ1-6ΘΗ)

Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας
(προϋπολογιζόμενης δαπάνης) σε ευρώ (€) (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι
539,00 euro
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Έως 5% της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ
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Β. Νομοθετικό πλαίσιο

16PROC003629906 2016-01-14
1.

Τις διατάξεις του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και
δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007)
όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
όπως ισχύει σήμερα.

2.

Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3.

Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το
Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α), στα
σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

4.

Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

5.

Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των
ΑΕΙ).

6.

Το ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

7.

Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4) που
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

8.

Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

9.

Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

10. Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007–2013
12. Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για
την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
13. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση
ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.
Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).
14. Tην Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ.
Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών
ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Χώρας”, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010.
15. Tο Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
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17. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

16PROC003629906
18. Το άρθρο 1 «Κα τά ργ η σ η τη ς 2016-01-14
υ πο χρ έω ση ς επ ικυ ρώ σεω ν

αν τι γρ ά φω ν ε γγ ρά φ ων » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις”

19. Το άρθρο 3 «Απ λο ύσ τε υ ση δια δι κα σιώ ν π ρο μ η θει ών Δη μ ο σίο υ » του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 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»
20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): “Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» “ και άλλες διατάξεις
21. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
22. Την Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
23. Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος
του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ
2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
24. Τον Οδηγό Προμηθειών, τον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Ερευνας του Δ. Π. Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.
Θράκης.
25. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ Β’
2997/06.11.2014) σχετικά με: (i) τον ορισμό του κ. Παντελεήμονος Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Δ.Π.Θ., ως
Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση σ’ αυτόν, των αρμοδιοτήτων του
Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
26. Tην απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 340/18-06-2015 της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
περί Αποδοχής της διαχείρισης του έργου «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας» (K.E. 81636), που
συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το
Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
27. Την με αριθμό Α.Π. 354/04.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιών
Επενδύσεων
28. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.
29. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 201 ΧΜ-ΕΟΧ και ημερομηνία 16-12-2015 (Α.Π. ΕΛΚΕ: 37639/30-12-2015),
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης για τη δημοπράτηση του παρόντος διαγωνισμού, του
Υποέργου 4 – Πράξη: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
30. Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Εργου για την έγκριση διενέργειας και της διακήρυξης
του παρόντος διαγωνισμού
31. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.
32. Το άρθρο 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης”, του Ν.4024/2011.
33. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση: (i) συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής, κατόπιν κληρώσεως (Ν.4024/2011, άρθρο 26) και
(ii) των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
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34. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
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35. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
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Γ. Διακήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών
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1. Όροι Διαγωνισμού
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1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει
συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο
πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να
περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει με
ποινή αποκλεισμού να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Α) Στην προσφορά θα αναγράφεται
απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα
ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Β) Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την
απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου.

2.

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό του Δ. Π.
Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

3.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα
φέρει (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) τις παρακάτω ενδείξεις (Ετικέτα Νο 1), εντός του οποίου θα εμπεριέχονται
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι (i) Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Ελαχίστων Προϋποθέσεων
Συμμετοχής, (ii) Τεχνικής Προσφοράς, και (iii) Οικονομικής Προσφοράς, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με την κάτωθι
ετικέτα (Ετικέτα Νο 2) :

Ετικέτα Νο 1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / ………………………………………………….(Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για το Διαγωνισμό: «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση,
διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου για την Πράξη «Η συμβολή των ΑΠΕ στη
βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας»
Κωδικός Έργου: 81636 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03)
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 989/14-01-2016
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Παντελής Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας &
Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης»
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
ος
ΔΠΘ, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη.»

9

ΑΔΑ: 7ΨΒ646ΨΖΥ1-6ΛΞ
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο
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Ετικέτα Νο 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / ………………………………………………….(Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για το Διαγωνισμό: «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση,
διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου για την Πράξη «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας»
Κωδικός Έργου: 81636 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03)
Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: 989/14-01-2016
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Παντελής Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας &
Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης»
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού
ος
ΔΠΘ, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Κτίριο 4, Όροφος 1 , Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη.»
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

4.

Οι προσφορές (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Οικονομική και
Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

5.

Για την Τεχνική Προσφορά χρησιμοποιείται ο Πίνακας Τεχνικών Προσφορών Τ-1 (Παράρτημα Ι) που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική. Τα
ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται όλα σημαντικά και η μη εξολοκλήρου
κάλυψή τους ενδέχεται, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς.

6.

Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει:


Να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.



Να αναγράφεται η τιμή προσφοράς, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.



Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή
του προσφέροντος.



Να χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας Ο-1 (Παράρτημα ΙΙ)

7.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το
ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον ΦΠΑ.
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9.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά που δε δίδει τιμή
σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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10. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό
εκπροσώπησης.
13. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Ε.Δ.Δ.Α.Π με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
14. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π).
15. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του ΠΔ118/2007 και του
κανονισμού προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης με την σύνταξη και αποστολή πρακτικού του διαγωνισμού στους
ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους.
16. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
17. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο.
18. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό
της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη
σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
19. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
20. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής
επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα
Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ.
21. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών, να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με
την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
22. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή
επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην
Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π..
23. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
24. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι θα πρέπει οι δράσεις 3, 4, 5 [β. Χίλια (1000)
ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης του έργου (στην έναρξη) -Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη
εκτύπωση, και γ. Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης σε σύστημα Braille (στην έναρξη)leaflet A5, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση], 7, 10, θα πρέπει να παραδoθούν εντός δύο
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και οι δράσεις 1, 2, 5 (υπόλοιπες υποδράσεις),
6, 8, 9, 11, 12 θα πρέπει να παραδoθούν σε διάστημα δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και
με χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο του 2017.
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25. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. στην πόλη της
Ξάνθης, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
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26. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών στους προμηθευτές θα γίνει με την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών/υπηρεσιών. Για τους προμηθευτές
Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ
43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια
ειδών/υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος
και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
27. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις
συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος
του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ
2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
28. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (σύμφωνα με άρθρο 157 του Ν.4281/2014): Κάθε ανάδοχος υποχρεούται
στον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής να συμπεριλάβει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (που
επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου), το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προεκτιμώμενης (προϋπολογισθείσας) τιμής, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙΙ: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών». Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο
στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Όλες οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται
στην παρούσα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυητικές επιστολές που
εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
29. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης (σύμφωνα με άρθρο 157 του Ν.4281/2014): Κάθε ανάδοχος
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
προμηθειών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δυο συμβαλλόμενους), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ: «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών». Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι
διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την
Αναθέτουσα αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης
και ότι τα υπό προμήθεια είδη / υπηρεσίες θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιονδήποτε ελαττωμάτων (οφειλόμενων
ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές, λειτουργίες, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην προκήρυξη. Ο
Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι όλα τα είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους σε
καινούργιες συσκευασίες. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή
μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του
Αναδόχου και επιφυλασσόμενη παντός νόμιμου δικαιώματός της. Όλες οι εγγυητικές επιστολές που
αναφέρονται στην παρούσα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α'
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυητικές επιστολές που
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εκδίδονται εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
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30. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό
Λογαριασμό του Δ.Π.Θ.
31. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση
που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.
32. Δημοσιότητα: Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης (προκήρυξη) έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το Ν.
3548/2007 και το Ν. 4013/2011:

Στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr


στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ



σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας



σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα



στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ. www.rescom.duth.gr, για
μόνιμο χρονικό διάστημα

Το κόστος δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Επιπλέον η παρούσα (αναλυτική) διακήρυξη έχει δημοσιευθεί:
 την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
 στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ. www.rescom.duth.gr, για
μόνιμο χρονικό διάστημα

2. Τεχνικές προδιαγραφές
2.1

Περιγραφή του έργου

Στόχος του έργου είναι η συνολική προβολή, ενημέρωση και εκπαίδευση αναφορικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη
των παρεμβάσεων και γενικότερα της εφαρμογής των ΑΠΕ και των υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας
προσαρμόζοντας το υλικό και τις μεθόδους εκπαίδευσης και δημοσιότητας στις ιδιαίτερες ανάγκες αποτελεσματικής
επικοινωνίας με τις επιμέρους ομάδες ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των
ΑΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ που τελικά επηρεάζουν την καθημερινότητά
τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της περιφέρειας στην οποία ζουν.
Το έργο θα προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας για την προβολή, την διάδοση, τη δικτύωση, τη δημοσιότητα και
την εκπαίδευση του ευρύ κοινού αναφορικά με τις παρεμβάσεις ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια της
«Κοινότητας» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιπλέον επιδιώκεται η δημιουργία μιας κοινής εικόνας και
ταυτότητας σε όλες τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης τόσο κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης όσο και μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
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Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά
16PROC003629906
2016-01-14

2.2

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου για την Πράξη ‘Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας’» όπως
παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι:
Πίνακας I: Συγκεντρωτική Παρουσίαση Ειδών/Υπηρεσιών
α/α

CPV

Είδος/Υπηρεσία προς
προμήθεια

Ποσό
τητα

1.1 Εκπαιδευτικά σεμινάρια (δύο σε
δημοτικά, δύο σε γυμνάσιο, δύο σε
λύκειο, δύο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση).
Σε περίπτωση προσκεκλημένου
ομιλητή καλύπτονται κόστη
μεταφοράς.
1.2 Εκπαιδευτικές εκδρομές

1

80540000-1

2

80400000-8

3

73000000-2

4

79342200-5

5

79342200-5

6

79342200-5,
30233151-4

2.3 Πεντακόσια (500) (CD-ROM/flash
drive/ DVD)

7

79341400-0

2.4 Ένα (1) Info Kiosk

8

79341400-0

9

79341400-0

10

72413000-8

1.3 Οδηγός Προγράμματος Επίδειξης
2.1 Επικοινωνιακή Ταυτότητα (1
λογότυπο σε ηλεκτρονική μορφή και
σε υψηλή ανάλυση και 1 σλόγκαν)
2.2 Ενημερωτικό υλικό
- Πενήντα (50) αφίσες,
- Δύο χιλιάδες (2000) ενημερωτικά
έντυπα παρουσίασης Leaflet
- Δύο χιλιάδες (2000) ενημερωτικά
έντυπα παρουσίασης Leaflet σε
Braille)
- Διακόσιες (200) προσκλήσεις για
την προσέλκυση κοινού στις
δράσεις ενημέρωσης και
εκπαίδευσης (εκτύπωση και σε
Braille),
- Ένα (1) banner,
- Δύο (2) πινακίδες έργου

2.5 Τρεις (3) Δράσεις ενημέρωσης
ανοιχτού χώρου
3. Επικοινωνία και δικτύωση με
φορείς και αποστολή υλικού,
συμμετοχή σε ημερίδες άλλων
φορέων (τουλάχιστον 3) όπου θα
προβάλλεται η επιδεικτική Πράξη με
παρουσίαση
4.1 Μία (1) Ιστοσελίδα η οποία θα
ακολουθεί το πρότυπο
προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, WCAG
2.0

14

Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
(€)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€)

Συνολική
αξία
(€)

10

€2.400,00

23%

€552,00

€2.952,00

4

€600,00

23%

€138,00

€738,00

1

€500,00

23%

€115,00

€615,00

2

€250,00

23%

€57,50

€307,50

4253

€8.000,00*

23%

€1.840,00

€9.840,00

500

€3.000,00*

23%

€690,00

€3.690,00

1

€1.500,00

23%

€345,00

€1.845,00

3

€200,00

23%

€46,00

€246,00

3

€5.000,00

23%

€1.150,00

€6.150,00

1

€3.000,00*

23%

€690,00

€3.690,00

ΑΔΑ: 7ΨΒ646ΨΖΥ1-6ΛΞ
4.2 Δημοσιοποίηση μέσω τύπου
-Οκτώ (8) Δελτία Τύπου
-Τριάντα (30) αναρτήσεις σε
socialmedia
4.3 Δύο (2) Συνεντεύξεις Τύπου + 1
τεχνική έκθεση
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11
79341400-0
38
€2.000,00
12

79341400-0

3

Σύνολο

€500,00
€26.950,00

23%

€460,00

€2,460.00

23%

€115.00

€615,00

€6.198,50

€33.148,50

*Το 20% των δαπανών των δράσεων Εκπαίδευσης, Διάδοσης, Δικτύωσης, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας αφορά
στην παραγωγή υλικού για ΑμΕΑ.
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα διαρκέσει ως το τέλος υλοποίησης της πράξης «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»,
δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο 2017. Σημειώνεται ότι το υλικό προώθησης (φυλλάδια, ιστοσελίδα) θα ανανεώνεται με
βάση την πορεία εξέλιξης του έργου. Τα κείμενα του προωθητικού υλικού θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη
της αναθέτουσας αρχής.
Η αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών και των ειδών του υπό ανάθεση έργου αποτυπώνεται στον Πίνακες ΙΙ που
ακολουθεί:

Πίνακας ΙI: Συγκεντρωτική Παρουσίαση των υπηρεσιών/ειδών προς προμήθεια και τεχνικές προδιαγραφές
[Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 26.950,00 €]
α/α

1

2

3

Περγραφή

1.1 Εκπαιδευτικά σεμινάρια (δύο σε
δημοτικά, δύο σε γυμνάσιο, δύο σε
λύκειο, δύο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση).
Σε περίπτωση προσκεκλημένου
ομιλητή καλύπτονται κόστη
μεταφοράς.

1.2 Εκπαιδευτικές εκδρομές

1.3 Οδηγός Προγράμματος Επίδειξης

Ποσότητα

10

4

1

Τεχνικές Προδιαγραφές
Η διοργάνωση οκτώ (8) εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τις
τεχνολογίες ΑΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) με προσκεκλημένους
ομιλητές και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς
(δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστημιακά ιδρύματα). Ο αρ.
ωφελουμένων της δράσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250
άτομα. Τα παραδοτέα της δράσης είναι:
o Οκτώ (8) Λίστες συμμετεχόντων από κάθε εκπαιδευτικό
σεμινάριο
o Μια (1) Ατζέντα με τη θεματολογία του σεμιναρίου
o Ένα (1) Βιογραφικό Προσκεκλημένου ομιλητή (αν υπάρχει) με
σχετική με το υπό προκήρυξη έργο προϋπηρεσία σε
επιδεικτικά έργα ΑΠΕ.
Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών στους χώρους
εγκατάστασης των ΑΠΕ προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη
δυνατή προβολή και η επίδειξη των παρεμβάσεων. Η πρόσκληση
για τις εκπαιδευτικές εκδρομές θα απευθυνθεί σε
σχολεία/γυμνάσια/λύκεια/τμήματα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε
ΑΜΕΑ κ.α Ο αρ. ωφελουμένων της δράσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100 άτομα. Τα παραδοτέα της δράσης είναι:
o Μια (1) Πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή
o (Δύο) 2 Λίστα συμμετεχόντων από κάθε εκπαιδευτική εκδρομή
o Ένας (1) Πίνακας αποδεκτών
Η κατάρτιση οδηγού προγράμματος επίδειξης του πιλοτικού
έργου σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν αιτήματος από οποιαδήποτε
επιμέρους ομάδα του στοχοθετούμενου κοινού. Το πρόγραμμα
επίδειξης του πιλοτικού έργου θα υλοποιείται κατόπιν
συνεννόησης και σχετικής αίτησης προς τον Υπεύθυνο Έργου της
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o Ένας (1) οδηγός προγράμματος επίδειξης του πιλοτικού έργου.
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4

2.1 Επικοινωνιακή Ταυτότητα (1
λογότυπο σε ηλεκτρονική μορφή και
σε υψηλή ανάλυση και 1 σλόγκαν)

2

5

2.2 Ενημερωτικό υλικό
- Πενήντα (50) αφίσες,
- Δύο χιλιάδες (2000) ενημερωτικά
έντυπα παρουσίασης Leaflet
- Δύο χιλιάδες (2000) ενημερωτικά
έντυπα παρουσίασης Leaflet σε
Braille)
- Διακόσιες (200) προσκλήσεις για
την προσέλκυση κοινού στις δράσεις
ενημέρωσης και εκπαίδευσης
(εκτύπωση και σε Braille),
- Ένα (1) banner,
- Δύο (2) πινακίδες έργου

4253

6

2.3 Πεντακόσια (500) (CD-ROM/flash
drive/ DVD)

500

Η δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου, δηλαδή:
λογότυπο και σλόγκαν έργου προκειμένου να υπάρχει κοινή εικόνα
και ταυτότητα της Πράξης και όλων των παρεμβάσεων. Η
επικοινωνιακή ταυτότητα του έργου θα περιλαμβάνεται σε κάθε
έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της Πράξης. Το παραδοτέο
της δράσης είναι:
o Ένα (1) λογότυπο* (θα διατεθεί σε υψηλή ανάλυση αρχείο ai,
eps, ή cdr format)
o Ένα (1) σλόγκαν*
*Η τελική μορφή του λογότυπου και του σλόγκαν θα διαμορφωθεί
με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΥ του έργου
*Όλα τα παραδοτέα θα φέρουν την επικοινωνιακή ταυτότητα του
έργου (λογότυπα) καθώς και του προγράμματος χρηματοδότησης
(ΕΟΧ)
Ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η εκτύπωση και η διανομή
ενημερωτικού υλικού που περιλαμβάνει: αφίσα, ενημερωτικό
έντυπο παρουσίασης Leaflet, πρόσκληση για την προσέλκυση
κοινού στις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, banner,
πινακίδες έργου). Όλο το εκτυπώσιμο ενημερωτικό υλικό θα
σχεδιαστεί και θα περιλαμβάνει και εκτυπώσεις με το σύστημα
Braille.
o α) Πενήντα (50) αφίσες Α3 (έγχρωμες),
o β) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης του έργου
(στην έναρξη) -Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη
εκτύπωση
o γ) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης σε σύστημα
Braille (στην έναρξη)- leaflet A5, χαρτί illustration, 135g
έγχρωμη εκτύπωση
o δ) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης του έργου
(μετά τις παρεμβάσεις ΑΠΕ) -Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g
έγχρωμη εκτύπωση
o ε) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης σε σύστημα
Braille (μετά τις παρεμβάσεις ΑΠΕ)- leaflet A5, χαρτί
illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση
o ζ) Διακόσιες (200) προσκλήσεις (διαστ. 10*20εκ.) για την
προσέλκυση κοινού στις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης
(εκτύπωση και σε Braille),
o η) Ένα (1) banner (διαστ. 80*200 εκ.),
o θ) Δύο (2) πινακίδες έργου (διαστ. 30*40 εκ.)
* Τα κείμενα στο ενημερωτικό υλικό θα πρέπει να συμφωνούνται
σε κάθε περίπτωση με την Αναθέτουσα Αρχή και θα πρέπει να
προωθούν το Πρόγραμμα και την Πράξη.
Η προετοιμασία και η παραγωγή CD-ROMs / flashdrive / DVD με
ενημερωτικό υλικό για ΑμΕΑ που θα παρέχει ενημέρωση για τις
παρεμβάσεις των ΑΠΕ που υλοποιούνται και τα αποτελέσματα της
Πράξης. Το παραδοτέο της δράσης είναι:
o Πεντακόσια (500) CD-ROM / flash drive / DVD με υλικό
ενημέρωσης (και για ΑμΕΑ)
* Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δράσεις (π.χ.
εκδηλώσεις, συναντήσεις κλπ) φωτογραφικά και με βιντεοσκόπηση,
ώστε να δημιουργήσει DVD με πλήρες οπτικοακουστικό υλικό των
δράσεων της πράξης. Θα πρέπει επίσης να παραδώσει κατάλληλες
φωτογραφίες που θα αφορούν την αρχική κατάσταση κτιρίων,
χώρων του ενταγμένου ΣΧΥ πριν τις παρεμβάσεις και έπειτα από
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2.4 Ένα (1) Info Kiosk

1

8

2.5 Δράσεις ενημέρωσης ανοιχτού
χώρου

3

9

10

3. Επικοινωνία και δικτύωση με
φορείς και αποστολή υλικού,
συμμετοχή σε ημερίδες άλλων
φορέων (τουλάχιστον 3) όπου θα
προβάλλεται η επιδεικτική Πράξη με
παρουσίαση

4.1 Μία (1) Ιστοσελίδα η οποία θα
ακολουθεί το πρότυπο
προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, WCAG
2.0

11

4.2 Δημοσιοποίηση μέσω τύπου
-Οκτώ (8) Δελτία Τύπου
-Τριάντα (30) αναρτήσεις σε
socialmedia

12

4.3 2 Συνεντεύξεις Τύπου + 1 τεχνική
έκθεση

3

1

38

3

Η λειτουργία Γραφείου Τύπου (InfoKiosk) του έργου και αποστολή
ενημερωτικού υλικού σε εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το παραδοτέο
της δράσης είναι:
o Ένας (1) Κατάλογος με τις δράσεις του info Kiosk που
υλοποιήθηκαν (αποστολές ενημερωτικού υλικού σε ΜΜΕ /
φορείς, ενημέρωση ενδιαφερόμενων)
*Το Info Kiosk θα υποστηρίζεται με άτομο από την Ομάδα Έργου
που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο του έργου και το οποίο θα
παρευρίσκεται καθημερινά για τουλάχιστον 2 ώρες στις
εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (το info
kiosk θα λειτουργεί για όλη τη διάρκεια του έργου, ήτοι 16 μήνες).
Δράσεις ενημέρωσης ανοιχτού χώρου για τη διάδοση των
παρεμβάσεων. Το παραδοτέο της δράσης είναι:
o Δύο (2) δράσεις ενημέρωσης ανοιχτού χώρου στην περιοχή της
Ξάνθης με φωτογραφικό υλικό
o Ένας (1) κατάλογος με το ενημερωτικό υλικό που διανεμήθηκε.
Προκειμένου για τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις
παρεμβάσεις της Πράξης σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό
αναμένεται να υπάρξει συνεργασία με τοπικούς και
περιφερειακούς φορείς ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσης. Το
παραδοτέο της δράσης είναι:
o Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) ημερίδες άλλων φορέων
στην Ελλάδα οι οποίες θα επιλεγούν με τη σύμφωνη γνώμη
του επιστημονικά υπευθύνου
o Συμμετοχή σε τουλάχιστον μια (1) ημερίδε άλλου φορέα στο
εξωτερικό η οποία θα επιλεγεί με τη σύμφωνη γνώμη του
επιστημονικού υπευθύνου
o Μία (1) παρουσίαση της Πράξης (παράδοση σε μορφή
ppt/pdf)
o Φωτογραφικό υλικό
Ο σχεδιασμός μιας (1) ιστοσελίδας όπου θα αναρτηθεί η
περίληψη, ο σκοπός και η περιγραφή των παρεμβάσεων ΑΠΕ που
πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης, ενημερωτικό
υλικό σχετικά με τις τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και ανακοινώσεις και
Δελτία Τύπου κάθε δράσης (εκπαίδευσης, ενημέρωσης) πριν και
μετά την υλοποίηση τους. Το παραδοτέο της δράσης είναι:
o Μία (1) Ιστοσελίδα της Πράξης η οποία θα ακολουθεί το
πρότυπο προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, WCAG 2.0
Η Δημοσιοποίηση της Πράξης μέσω του τύπου (έντυπου και
ηλεκτρονικού) και των socialmedia. Τα παραδοτέα της δράσης
είναι:
o Σύνταξη και αποστολή οκτώ (8) Δελτίων Τύπου για τις
εκδηλώσεις και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
Πράξης
o τριάντα (30) αναρτήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης Facebook/LinkedIn/Twitter
Διοργάνωση δύο (2) Συνέντευξεων Τύπου με την έναρξη και την
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο στην περιοχή
εφαρμογής του έργου. Τα παραδοτέα της δράσης είναι:
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o
o

Δύο (2) συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά ΜΜΕ
Μια (1) τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει την αποδελτίωση
του ηλεκτρονικού τύπου με έμφαση στις συνεντεύξεις τύπου
και τις εκδηλώσεις
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Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε κάθε μέσο δημοσιότητας (έντυπα, φυλλάδια, σποτ κλπ) θα πρέπει να είναι εμφανή τα
λογότυπα, μηνύματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα αλλά και τον Οδηγό Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και σε
συνεννόηση πάντα με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
2.3

Περιεχόμενα φακέλων

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των
παρακάτω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και λοιπά
στοιχεία του Πίνακα Ι εντός του κύριου φακέλου (στον οποίο υπάρχουν και οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς), σε ξεχωριστό φάκελο με τον τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις
Συμμετοχής».

2.3.1

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν μαζί με την Προσφορά τους, να καταθέσουν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού,
τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής

Πίνακας Ι– Δικαιολογητικά Συμμετοχής
ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΗΜΜΕΤΟΧΗΣ
1
1.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει ., στην οποία:
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν.
 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρ. 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρ. 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρ. 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρ. 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.1
1.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με τους ν.3424/2005 (ΦΕΚ Α’305) και ν.3691/2008 (ΦΕΚ
Α’166)
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι:
1

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, αλλά θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.4111/2013 – ΦΕΚ Α’18/25.01.2013, και αρ. 3, παρ. 3 του Ν.4250/2014 – ΦΕΚ Α’
74/26.3.2014)
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νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2.2.α του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο
είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2.2.2.α υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ. 2.2.2.α του
παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση
ή Κοινοπραξία.
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β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
 Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α’ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007. (Δεν αφορά συνεταιρισμούς)
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
στ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού .
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ζ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ. 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του.
2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει:
1. Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για φυσικά και νομικά πρόσωπα
της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά).
2. Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

3.

Συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, μεγαλύτερο από το 300% του
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή των Ισολογισμών
των διαχειριστικών χρήσεων (2012, 2013, 2014) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών ή Υπεύθυνης Δήλωσης του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που
δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, η προϋπόθεση αρκεί να
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πληρείται αθροιστικά.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία το άτομο που θα υποδείξει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την
υποστήριξη του Info Kiosk θα δηλώνει ότι αποδέχεται του όρους του διαγωνισμού και σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσφέροντα θα παρευρίσκεται καθημερινά για τουλάχιστον 4 ώρες
στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε χώρο που θα υποδείξει ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος έργου, για όλη τη διάρκεια του έργου.
Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης.
Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου.

4.
16PROC003629906
2016-01-14

5.
6.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας ήτοι 539,00 euro
Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό
του, εκτός από την περίπτωση της Υπεύθυνης Δήλωσης αναφορικά με την ποινική κατάσταση των διαχειριστών
υποψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., καθώς και του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., οι
οποίες υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει εμπειρία από την οποία να καταδεικνύεται ότι
είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης
δραστηριότητας στα πλαίσια του προγράμματος/project. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
7.
Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών προγραμμάτων (project), ολοκληρωμένα
ή σε εξέλιξη. Ο κατάλογος προγραμμάτων (project) πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες το Πίνακα 7.1.
Στον κατάλογο έργων θα πρέπει να ο προσφέρων να αποδυκνύει ότι διαθέτει:
 Τουλάχιστον επταετή εμπειρία στο σχεδιασμό, τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη φορέων, στη
διαχείριση και συντονισμό, στη διοργάνωση συναντήσεων, στην εκπόνηση μελετών κ.λπ. στο
πλαίσιο αυτών.


εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με
αντικείμενο συναφές με ηλιακά – ηλιοθερμικά, γεωθερμικά και υβριδικά συστήματα,



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με
αντικείμενο την λειτουργία κέντρου πληροφόρησης



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο την
εκπαίδευση και τη διοργάνωση σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας

Πίνακας 7.1 Κατάλογος και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών προγραμμάτων που έχει
υλοποιήσει ο προσφέρων
α/α

8.

Πελάτης

Τίτλος και
Σύντομη
περιγραφή
έργου

Διάρκεια
εκτέλεσης
του έργου
(από - εώς)

Προϋπολογισμός

Παρούσα
φάση

Συνοπτική
περιγραφή
συνεισφοράς
στο έργο

Ποσοστό
συμμετοχής
στο
έργο
(προϋπολο
γισμός)

Αναλυτική παρουσίαση τoυ υποψήφιου Αναδόχου:
8.1. Πίνακας μελών της Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

20

Ανάδοχος

ΑΔΑ: 7ΨΒ646ΨΖΥ1-6ΛΞ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στην
ομάδα Αρμοδιότητες
16PROC003629906
2016-01-14
μέλους
υλοποίησης
καθήκοντα

Απασχόληση στο πρόγραμμα
σε ανθρωπομήνες

8.2. Βιογραφικά σημειώματα, τίτλοι σπουδών και εμπειρία των μελών της Ομάδας Εργασίας
Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα στελέχη που
παρουσιάζονται παρακάτω :
Α) Επιστημονικός Υπεύθυνος - Συντονιστής Έργου
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος - Συντονιστής Έργου θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες
απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας:
Σπουδές


Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό
Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Τίτλος μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι
σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω



Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….»
(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄),Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου



Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου ECDL ή ισοδύναμο

Εμπειρία


Τουλάχιστον επταετή εμπειρία στο σχεδιασμό, τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη φορέων, στη
διαχείριση και συντονισμό, στη διοργάνωση συναντήσεων, στην εκπόνηση μελετών κ.λπ. στο
πλαίσιο αυτών.



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με
αντικείμενο συναφές με ηλιακά – ηλιοθερμικά, γεωθερμικά και υβριδικά συστήματα,



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με
αντικείμενο την λειτουργία κέντρου πληροφόρησης



εμπειρία στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο την
εκπαίδευση και τη διοργάνωση σεμιναρίων ειδικής θεματολογίας

Για να ληφθούν υπόψη από την επιτροπή η παραπάνω εμπειρία, απαιτείται αντίστοιχο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αναθέτουσας αρχής ή συμβάσεις. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι
ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν
την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (συμβάσεις ανάθεσης), ενώ δύναται τα έργα αυτά να βρίσκονται σε
εξέλιξη.
Β) Μέλη Ομάδας Εργασίας
Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος τα οποίο πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι προσόντα:
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Σπουδές
16PROC003629906
2016-01-14


Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό
Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών κατεύθυνσης ΑΠΕ ή/και αειφορικής ανάπτυξης (ΑΕΙ ή ισοδύναμος
αναγνωρισμένος τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι
σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω



Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….»
(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄),Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου ή Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής,



Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα

Εμπειρία









Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων (εθνικών, διασυνοριακών και ευρωπαϊκών) και ειδικότερα, στην τεχνική υποστήριξη
φορέων, στη διαχείριση και συντονισμό, στη διοργάνωση συναντήσεων, στην εκπόνηση μελετών
κ.λπ. στο πλαίσιο αυτών.
Επαγγελματική
εμπειρία
στην
υλοποίηση
ενός
(1)
τουλάχιστον
ευρωπαϊκού
συγχρηματοδοτούμενου έργου με αντικείμενο συναφές με ηλιακά – ηλιοθερμικά συστήματα,
γεωθερμικά συστήματα και υβριδικά συστήματα και ενός ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου
έργου με αντικείμενο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
Επαγγελματική εμπειρία στην μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίριο εμβαδού
άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων.
Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση έργων ανάλυσης ενεργειακών καταναλώσεων και
υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος για δημόσιους φορείς
Επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη και το σχεδιασμό στερεών βιοκαυσίμων - πέλετ
Δημοσιευμένο έργο (περιοδικά, συνέδρια, ημερίδες κλπ.) σε αντικείμενα συναφή με το υπό
προκύρηξη έργο

Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη τα οποία πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι προσόντα:
Σπουδές


Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατεύθυνσης μηχανικού (ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τιτλοί σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με
όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Ένα τουλάχιστον στέλεχος να διαθέτει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών κατεύθυνσης μηχανικού –
(ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Τίτλοι
σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 σύμφωνα με το το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….»
(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄),Αποδεικτικό: αντίγραφο πτυχίου ή Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό
δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
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Εμπειρία
16PROC003629906
2016-01-14


Επαγγελματική εμπειρία ως μέλη Ομάδας Έργου στην τεχνική υποστήριξη φορέων, στην
υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού, στην εκπόνηση μελετών κ.λπ. στο πλαίσιο
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή
έργων μηχανολόγου μηχανικού / πολιτικού μηχανικού.



Τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει απαραίτητα να έχει εμπειρία συμμετοχής ως μέλος Ομάδας
Έργου σε ένα (1) τουλάχιστον ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο της προγραμματικής
περιόδου (2007-2013). Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα με όλα τα δικαιολογητικά που να
αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να
συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται.
Σε περίπτωση που τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, καθένα από
αυτά θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της
προκήρυξης και δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου, ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει τον Προσφέροντα 30 ημέρες
νωρίτερα.
9.

Η εμπειρία της Ομάδας Εργασίας θα πρέπει να καταγραφεί και στον Πίνακα 7.1
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση
τμήματος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον Πίνακα 9.1 καθώς και
τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας (υπεύθυνες δηλώσεις). Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο
υποψήφιος Ανάδoχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας
Σημειώνεται ότι κατά τη φάση της υποβολής του φακέλου προσφοράς αρκεί η υποβολή των ως άνω
δηλώσεων συνεργασίας και δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών από την πλευρά των
δηλωθέντων υπεργολάβων.
Πίνακας 9.1
Περιγραφή
τμήματος
Έργου
που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδoχος να
αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Υποβολή Δήλωσης
Συνεργασίας

Σημειώνεται ότι κατά τη φάση της υποβολής του φακέλου προσφοράς αρκεί η υποβολή ΥΔ του Ν.
1599/1986 αποδοχής εκτέλεσης υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον
προσφέροντα και δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών από την πλευρά των δηλωθέντων
υπεργολάβων πέρα των πιστοποιητικών της παραγράφου 10 παρακάτω.
10.

Για τα είδη 5 & 6 απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης
διαφημιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3688/2008 και το ΠΔ.261/1997 καθώς και
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. Στην περίπτωση των ενώσεων ή των
κοινοπραξιών, αρκεί ένα τουλάχιστον μέλος αυτών να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων του
άρθρου 12 του Ν.3688/2008 και να διαθέτει ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο. Δύναται οι ως άνω προϋποθέσεις
να πληρούνται από υπεργολάβο του προσφέροντος για τα είδη 5 και 6.

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν
να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική
γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθ. 1 του Ν. 4250/14).
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, τα παραπάνω δικαιολογητικά του Πίνακα Ι με
Α/Α 1,2,3,4,5 πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση, ενώ η συνδρομή των
κριτηρίων τεχνικής ικανότητας θα πρέπει να καλύπτεται από το κάθε μέλος.
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Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες ζητούμενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
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Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα
υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των
δικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων
αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να
τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

2.3.2

Τεχνική Προσφορά

Ο Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον πίνακα Τ-1
του Παραρτήματος Ι.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τις εξής δύο ενότητες, το
περιεχόμενο των οποίων αναλύεται παρακάτω:



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αντίληψη και Μεθοδολογία Υλοποίησης του προγράμματος (project)
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Δομή και οργάνωση της Ομάδας Εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Αντίληψη και μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος (project)
Α.1. Ανάλυση του έργου σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Δομή και Οργάνωση της Αναδόχου Ομάδας
Β.1. Πρόταση του συστήματος διοίκησης της ομάδας εργασίας και περιγραφή των ρόλων που θα επιτελέσουν τα
μέλη της Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο του προτεινόμενου οργανωτικού σχήματος
Β.2. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος (project).
Σημειώνεται ότι θα πρέπει οι δράσεις 3, 4, 5 [β. Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης του έργου (στην
έναρξη) -Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση, και γ. Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης
σε σύστημα Braille (στην έναρξη)- leaflet A5, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση], 7, 10, θα πρέπει να
παραδoθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και οι δράσεις 1, 2, 5 (υπόλοιπες
υποδράσεις), 6, 8, 9, 11, 12 θα πρέπει να παραδoθούν σε διάστημα δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
και με χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο του 2017.
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων εντός τους φακέλου τεχνικής
προσφοράς. Αρκεί η υποβολή τους στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
2.3.3

Οικονομική Προσφορά

Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον Πίνακα
Ο-1 του Παραρτήματος ΙΙ.
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας Τεχνικών Προσφορών

Υπενθυμίζεται ότι ο Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς (Τ-1) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και
η συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική. Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά θεωρούνται όλα
σημαντικά και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους ενδέχεται, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποτελέσει λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
Στο πεδίο «Συμμόρφωση», ο προσφέρων πρέπει να αναγράψει “ΝΑΙ/ΟΧΙ” για κάθε επιμέρους είδος/υπηρεσία.

Πίνακας Τ-1: Τεχνική Προσφορά για τις υπηρεσίες και τα είδη – Πίνακας Συμμόρφωσης
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Ελάχιστα απαιτούμενα
[Ο προσφέρων πρέπει να
Α/Α Τεχνικά Χαρακτηριστικά για :
αναγράψει “ΝΑΙ/ΟΧΙ/” ]

1

2

Η διοργάνωση οκτώ (8) εκπαιδευτικών
σεμιναρίων με θέμα τις τεχνολογίες ΑΠΕ σε
όλες
τις
βαθμίδες
της
εκπαίδευσης
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)
με προσκεκλημένους ομιλητές και σε
συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς
(δημοτικά,
γυμνάσια,
λύκεια
και
πανεπιστημιακά
ιδρύματα).
Ο
αρ.
ωφελουμένων της δράσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 250 άτομα. Τα παραδοτέα της
δράσης είναι:
o

Οκτώ (8) Λίστες συμμετεχόντων από κάθε
εκπαιδευτικό σεμινάριο

o

Μια (1) Ατζέντα με τη θεματολογία του
σεμιναρίου

o

Ένα (1) Βιογραφικό Προσκεκλημένου
ομιλητή (αν υπάρχει) με σχετική με το υπό
προκήρυξη
έργο
προϋπηρεσία
σε
επιδεικτικά έργα ΑΠΕ.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών
στους χώρους εγκατάστασης των ΑΠΕ
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr

Παρατηρήσεις ή/και
Παραπομπές σε
επισυναπτόμενα
υποδείγματα
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προβολή και η επίδειξη των παρεμβάσεων. Η
πρόσκληση για τις εκπαιδευτικές εκδρομές θα
απευθυνθεί
σε
σχολεία/γυμνάσια/λύκεια/τμήματα
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε ΑΜΕΑ κ.α Ο αρ.
ωφελουμένων της δράσης θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100 άτομα. Τα παραδοτέα της
δράσης είναι:
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3

o

Μια (1) Πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή

o

(Δύο) 2 Λίστα συμμετεχόντων από κάθε
εκπαιδευτική εκδρομή

o

1 Πίνακας αποδεκτών

Η κατάρτιση οδηγού προγράμματος επίδειξης
του πιλοτικού έργου σε ηλεκτρονική μορφή
κατόπιν
αιτήματος
από
οποιαδήποτε
επιμέρους ομάδα του στοχοθετούμενου
κοινού. Το πρόγραμμα επίδειξης του πιλοτικού
έργου θα υλοποιείται κατόπιν συνεννόησης και
σχετικής αίτησης προς τον Υπεύθυνο Έργου της
Πράξης. Το παραδοτέο της δράσης είναι:
o

Ένας (1) οδηγός προγράμματος επίδειξης
του πιλοτικού έργου.

Η δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας του
έργου, δηλαδή: λογότυπο και σλόγκαν έργου
προκειμένου να υπάρχει κοινή εικόνα και
ταυτότητα της Πράξης και όλων των
παρεμβάσεων. Η επικοινωνιακή ταυτότητα του
έργου θα περιλαμβάνεται σε κάθε έντυπο ή
ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της Πράξης. Το
παραδοτέο της δράσης είναι:

4

o

Ένα (1) λογότυπο* (θα διατεθεί σε υψηλή
ανάλυση αρχείο ai, eps, ή cdr format)

o

Ένα (1) σλόγκαν*

*Η τελική μορφή του λογότυπου και του
σλόγκαν θα διαμορφωθεί με τη σύμφωνη
γνώμη του ΕΥ του έργου
*Όλα τα παραδοτέα θα φέρουν την
επικοινωνιακή ταυτότητα του έργου (λογότυπα)
καθώς και του προγράμματος χρηματοδότησης
(ΕΟΧ)

5

Ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η εκτύπωση
και η διανομή ενημερωτικού υλικού που
περιλαμβάνει: αφίσα, ενημερωτικό έντυπο
παρουσίασης Leaflet, πρόσκληση για την
προσέλκυση κοινού στις δράσεις ενημέρωσης
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και εκπαίδευσης, banner, πινακίδες έργου).
Όλο το εκτυπώσιμο ενημερωτικό υλικό θα
σχεδιαστεί και θα περιλαμβάνει και
εκτυπώσεις με το σύστημα Braille.
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 α) Πενήντα (50) αφίσες Α3 (έγχρωμες),
 β) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα
παρουσίασης του έργου (στην έναρξη)
-Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g
έγχρωμη εκτύπωση
 γ) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα
παρουσίασης σε σύστημα Braille (στην
έναρξη)- leaflet A5, χαρτί illustration,
135g έγχρωμη εκτύπωση
 δ) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα
παρουσίασης του έργου (μετά τις
παρεμβάσεις ΑΠΕ) -Α5 Leaflet, χαρτί
illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση
 ε) Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα
παρουσίασης σε σύστημα Braille (μετά
τις παρεμβάσεις ΑΠΕ)- leaflet A5, χαρτί
illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση
 ζ) Διακόσιες (200) προσκλήσεις (διαστ.
10*20εκ.) για την προσέλκυση κοινού
στις
δράσεις
ενημέρωσης
και
εκπαίδευσης (εκτύπωση και σε
Braille),
 η) Ένα (1) banner (διαστ. 80*200 εκ.),
 θ) Δύο (2) πινακίδες έργου (διαστ. 30*40
εκ.)

6

Η προετοιμασία και η παραγωγή CD-ROMs /
flashdrive / DVD με ενημερωτικό υλικό για
ΑμΕΑ που θα παρέχει ενημέρωση για τις
παρεμβάσεις των ΑΠΕ που υλοποιούνται και τα
αποτελέσματα της Πράξης. Το παραδοτέο της
δράσης είναι:
o

Πεντακόσια (500) CD-ROM / flash drive /
DVD με υλικό ενημέρωσης (και για ΑμΕΑ)

Η λειτουργία Γραφείου Τύπου (InfoKiosk) του
έργου και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε
εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το παραδοτέο της
δράσης είναι:
7

o

Ένας (1) Κατάλογος με τις δράσεις του info
Kiosk που υλοποιήθηκαν (αποστολές
ενημερωτικού υλικού σε ΜΜΕ / φορείς,
ενημέρωση ενδιαφερόμενων)

27
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*Το Info Kiosk θα υποστηρίζεται με άτομο από
την Ομάδα Έργασίας που θα υποδειχθεί από
τον ανάδοχο του έργου και το οποίο θα
παρευρίσκεται καθημερινά για τουλάχιστον 2
ώρες στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (το info kiosk θα
λειτουργεί για όλη τη διάρκεια του έργου, ήτοι
16 μήνες).
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Δράσεις ενημέρωσης ανοιχτού χώρου για τη
διάδοση των παρεμβάσεων. Το παραδοτέο της
δράσης είναι:
8

9

10

o

Δύο (2) δράσεις ενημέρωσης ανοιχτού
χώρου στην περιοχή της Ξάνθης με
φωτογραφικό υλικό

o

Ένας (1) κατάλογος με το ενημερωτικό
υλικό που διανεμήθηκε.

Προκειμένου
για
τη
διάχυση
της
πληροφόρησης σχετικά με τις παρεμβάσεις της
Πράξης σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό
αναμένεται να υπάρξει συνεργασία με
τοπικούς και περιφερειακούς φορείς ως
πολλαπλασιαστές ενημέρωσης. Το παραδοτέο
της δράσης είναι:
o

Συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις (3)
ημερίδες άλλων φορέων - 1 στο εξωτερικό
και 2 στην Ελλάδα

o

Μία (1) παρουσίαση της
(παράδοση σε μορφή ppt/pdf)

o

Φωτογραφικό υλικό

Ο σχεδιασμός μιας (1) ιστοσελίδας όπου θα
αναρτηθεί η περίληψη, ο σκοπός και η
περιγραφή των παρεμβάσεων ΑΠΕ που
πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της
Πράξης, ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις
τεχνολογίες ΑΠΕ, καθώς και ανακοινώσεις και
Δελτία Τύπου κάθε δράσης (εκπαίδευσης,
ενημέρωσης) πριν και μετά την υλοποίηση
τους. Το παραδοτέο της δράσης είναι:
o

11

Πράξης

Μία (1) Ιστοσελίδα της Πράξης η οποία θα
ακολουθεί το πρότυπο προσβασιμότητας
για ΑμΕΑ, WCAG 2.0

Η Δημοσιοποίηση της Πράξης μέσω του τύπου
(έντυπου και ηλεκτρονικού) και των
socialmedia. Τα παραδοτέα της δράσης είναι:
o

Σύνταξη και αποστολή οκτώ (8) Δελτίων
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Τύπου για τις εκδηλώσεις και
παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Πράξης

την
της
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o

Τριάντα (30) αναρτήσεις σε ηλεκτρονικά
μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Facebook/LinkedIn/Twitter

Διοργάνωση δύο (2) Συνέντευξεων Τύπου με
την έναρξη και την ολοκλήρωση των
παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο στην περιοχή
εφαρμογής του έργου. Τα παραδοτέα της
δράσης είναι:
12

o
o

Δύο (2) συνεντεύξεις τύπου σε τοπικά
ΜΜΕ
Μια (1) τεχνική έκθεση που θα
περιλαμβάνει την αποδελτίωση του
ηλεκτρονικού τύπου με έμφαση στις
συνεντεύξεις τύπου και τις εκδηλώσεις
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακας Οικονομικών Προσφορών
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Στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, αριθμητικώς, με ακρίβεια
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Στο κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε
ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Στο κείμενο της Οικονομικής
Προσφοράς θα πρέπει:


Να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.



Να αναγράφεται, η τιμή προσφοράς, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι οικονομικές προσφορές για μεμονωμένα είδη/υπηρεσίες, δεν θα γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του
προσφέροντος.

Πίνακας Ο-1: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία του προσφέροντα

Ονομασία Υπηρεσίας

Προσφερόμενη
τιμή σε € χωρίς
Φ.Π.Α. για το
σύνολο

Φ.Π.Α.

Προσφερόμενη τιμή σε € με
Φ.Π.Α. για το σύνολο

Παροχή
εξειδικευμένων
επιστημονικών υπηρεσιών για
την
εκπαίδευση,
διάδοση,
δικτύωση, και πληροφόρηση
του έργου για την Πράξη «Η
συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου
Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας»

Ημερομηνία:
Υπογραφή/σφραγίδα
προσφέροντος
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Ξάνθη σήμερα ……………………………………. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Α. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με ΑΦΜ: 999975749/ Δ.Ο.Υ.: Α’Β’ Ξάνθης, που νομίμως εκπροσωπείται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. Αν. Καθηγητή
κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, σύμφωνα με: (α) το Π.Δ. 432/81, (β)την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.96,
και (γ) την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ
Β’ 2997/06.11.2014)
(εφεξής καλούμενος ως “Αναθέτων”),
Β. Η εταιρία με τα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυμία:

……………

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

……………

Διεύθυνση:

Οδός/Αριθμός/Πόλη/Τ.Κ.

Νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της
παρούσης σύμβασης:

κος/κα ………..

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:

…………….

(εφεξής καλούμενη ως “Ανάδοχος”), και

Γ. Ο Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (εφεξής καλούμενος ως “Επιστημονικά Υπεύθυνος”),
με τα κάτωθι στοιχεία:
Παντελής Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας
& Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 2541079878, email: panmpots@pme.duth.gr
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης -

Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) έργου:

Τίτλος Έργου :
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Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)

16PROC003629906
2016-01-14
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)
Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε
τοπικές «Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το
Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας κατά 15%
ΚΕ-81636

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:
Κωδικός ΣΑΕ:

ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03
2015ΣΕ06180008

Αφού έλαβαν υπόψιν:

1.

Τις διατάξεις του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και
δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007)
όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
όπως ισχύει σήμερα.

2.

Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3.

Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το
Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α), στα
σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

4.

Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

5.

Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των
ΑΕΙ).

6.

Το ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

7.

Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4) που
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

8.

Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

9.

Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

10. Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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11. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007–2013
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12. Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για
την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
13. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση
ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.
Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).
14. Tην Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ.
Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών
ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Χώρας”, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010.
15. Tο Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
17. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
18. Το άρθρο 1 «Κα τά ργ η σ η τη ς υ πο χρ έω ση ς επ ικυ ρώ σεω ν αν τι γρ ά φω ν ε γγ ρά φ ων » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις”
19. Το άρθρο 3 «Απ λο ύσ τε υ ση δια δι κα σιώ ν π ρο μ η θει ών Δη μ ο σίο υ » του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 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»
20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): “Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» “ και άλλες διατάξεις
21. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
22. Την Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
23. Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος
του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ
2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
24. Τον Οδηγό Προμηθειών, τον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Ερευνας του Δ. Π. Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.
Θράκης.
25. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ Β’
2997/06.11.2014) σχετικά με: (i) τον ορισμό του κ. Παντελεήμονος Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Δ.Π.Θ., ως
Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση σ’ αυτόν, των αρμοδιοτήτων του
Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
26. Tην απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 340/18-06-2015 της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
περί Αποδοχής της διαχείρισης του έργου «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
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Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας» (K.E. 81636), που
συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το
Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
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27. Την με αριθμό Α.Π. 354/04.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιών
Επενδύσεων
28. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.
29. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 201 ΧΜ-ΕΟΧ και ημερομηνία 16-12-2015 (Α.Π. ΕΛΚΕ: 37639/30-12-2015),
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης για τη δημοπράτηση του παρόντος διαγωνισμού, του
Υποέργου 4 – Πράξη: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
30. Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Εργου για την έγκριση διενέργειας και της διακήρυξης
του παρόντος διαγωνισμού
31. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.
32. Το άρθρο 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης”, του Ν.4024/2011.
33. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση: (i) συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής, κατόπιν κληρώσεως (Ν.4024/2011, άρθρο 26) και
(ii) των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
34. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
35. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
36. Το πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού, με τα κάτωθι στοιχεία:
Είδος Διαγωνισμού:
Είδος σύμβασης:
Τίτλος Διαγωνισμού:

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Δημόσιος Πρόχειρος (Συνοπτικός) Διαγωνισμός
Παροχή υπηρεσιών
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου
για την Πράξη «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
26.950,00 €
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 6.198,00 €)
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου του Φορέα Χρηματοδότησης:
Κωδικός ΣΑΕ:
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
ΚΕ-81636
ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014GR03
2015ΣΕ06180008
Παντελής Ν. Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας &
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Καινοτομίας Δ.Π.Θ., Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, τηλ. επικοινωνίας: 25410-79878,
email: panmpots@pme.duth.gr
989/14-01-2016
H χαμηλότερη τιμή
10/02/2016
Στη Συνεδρίαση με αριθμό ……/..…-…..-201…... της Επιτροπής
Ερευνών του Δ.Π. Θράκης
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Αρ. Πρωτοκ. της Διακήρυξης του διαγωνισμού:
Κριτήριο κατακύρωσης:
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:
Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού:

Συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα προσαρτήματα, ήτοι η Διακήρυξης του Διαγωνισμού, η Τεχνική
και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και όλες οι επιστολές που
αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
«Συμβατικά είδη / υπηρεσίες» είναι το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην Προσφορά του
αναδόχου, και τα οποία αναλαμβάνει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης υπηρεσίας
που εμπεριέχεται στην Προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση, ανατίθεται στον ανάδοχο/προμηθευτή κατόπιν διενέργειας του ως άνω αναφερόμενου
διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και ευθύνη του πρώτου συμβαλλόμενου. Η συγκεκριμένη δαπάνη
θα βαρύνει τις πιστώσεις του παραπάνω έργου.
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται στην Προσφορά του αναδόχου,
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και το οικονομικό τίμημά της καθορίζεται μέχρι του ποσού του
παρακάτω πίνακα, ως ακολούθως:

Ειδών/Υπηρεσιών
α/α
(1)
1
2
…

CPV

Είδη/υπηρεσία

Ποσότητα

(2)
…….
……..
……

(3)
…
……..
……
Σύνολο

(4)
…..
…….
……..

Τόπος και διεύθυνση παράδοσης:

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)
…….
…….
…….
……..

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(€)

(6)
……
……
……..

(7)
…….
……..
……..
……

Συνολική
αξία
(€)
(8)
…….
……
……
…..

Στις εγκαταστάσεις του Δ.Π. Θράκης στην Ξάνθη

Στην παραπάνω τιμή εκτός από την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς,
ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεως αυτών.
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
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Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορά ή διάσταση στο κείμενο της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τα κατωτέρω
έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται, συμφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:
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I.
II.
III.
IV.

Η παρούσα σύμβαση
Συγγραφή υποχρεώσεων
Η Διακήρυξη του ως άνω αναφερόμενου Διαγωνισμού.
Η Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα συμβατικά είδη και υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν και να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τους όρους
που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του αναδόχου.
Οι ημερομηνίες παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συμφωνούν με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα οι δράσεις 3, 4, 5 [β. Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης του
έργου (στην έναρξη) -Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση, και γ. Χίλια (1000) ενημερωτικά έντυπα
παρουσίασης σε σύστημα Braille (στην έναρξη)- leaflet A5, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση], 7, 10, θα
πρέπει να παραδωθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και οι δράσεις 1, 2, 5
(υπόλοιπες υποδράσεις), 6, 8, 9, 11, 12 θα πρέπει να παραδωθούν σε διάστημα δέκα μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης και με χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο του 2017.
Τα συμβατικά είδη / υπηρεσίες θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει με ευθύνη του αναδόχου,
στους συγκεκριμένους χώρους που θα υποδείξει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, μετά από την έναρξη ισχύος
της σύμβασης αυτής, η δε παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από τον ανάδοχο σε χρόνο που θα
καθορίζεται από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Η διάρκεια, και άρα η ισχύς, της παρούσης σύμβασης, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, από όλα τα
συμβαλλόμενα μέλη, μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των ΑΠΕ όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Πράξη
«Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία
μιας αειφόρου Κοινότητας» και με χρονικό ορίζοντα εως τον Απρίλιο 2017.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβάλλεται εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό
Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. και μετά την οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών/υπηρεσιών.
Για να εκτελεστεί η πληρωμή θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο/προμηθευτή τα εξής παραστατικά/
δικαιολογητικά:
1)
Τιμολόγιο Πρωτότυπο που να αναφέρει την ένδειξη “επί πιστώσει” και να αναγράφει πάνω τα στοιχεία του
Διαγωνισμού, ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Π.Θ.
ΑΦΜ: 999975749
Βασιλ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
Κωδικός έργου: ΚΕ-81636
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ε.Υ. Παντελ. Ν. Μπότσαρης
Αριθμός Πρωτ. Σύμβασης: Α.Π. ….……….
2)
3)

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Ανάδοχος/προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις
που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και
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Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20%
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του
αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Με την εξόφληση κάθε τιμολογίου που αφορά στην παρούσα σύμβαση, ο Ανάδοχος/Προμηθευτής υποχρεούται
στην έκδοση εξοφλητικής απόδειξης.
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ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ ………….. εγγυητική επιστολή ύψους ……………
Ευρώ, η οποία καλύπτει το 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α των συμβατικών ειδών, ως εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από την …………………………. και το κείμενο της οποίας έχει γίνει
απολύτως δεκτό από τον Αναθέτοντα.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί στον Ανάδοχο ή μέχρις ότου ο Ανάδοχος
λάβει έγγραφη δήλωση από τον Αναθέτοντα, ότι η Τράπεζά του θεωρείται απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση και ύστερα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Ειδών και την εκκαθάριση του
συνόλου των τυχόν απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος του Αναθέτοντα για την ικανοποίηση
αξίωσής του, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου. Η αναζήτηση περαιτέρω αξιώσεων του Αναθέτοντος για ζημίες που υπέστη λόγω της υπαίτιας
εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου δεν αποκλείεται, εφόσον οι
ζημίες αυτές δεν καλύπτονται από το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ7. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Οι δαπάνες από τη Δημοσίευση της Διακήρυξης στις εφημερίδες βαρύνουν τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για οτιδήποτε άλλο αφορά σε αυτήν την παροχή υπηρεσιών, ισχύουν οι όροι της ως άνω αναφερόμενης διακήρυξης
του διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του αναδόχου και οι σχετικές διατάξεις των Νόμων που
ρυθμίζουν παρόμοια θέματα.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει
από τη σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή, στην ερμηνεία της και γενικώς στις σχέσεις που
δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Ξάνθης.
Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους
από τον Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα.
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα γίνεται μόνο
έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο, σύμφωνα
με τους Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112)“ Πρόγραμμα «Διαύγεια» “, και Ν.4013/2011, περί καταχώρησης στοιχείων στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
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Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως
ακολούθως:
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Αναθέτοντα
Για τον Ανάδοχο
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
O Πρόεδρος
του Έργου
της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ.

Αν. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.

…………..
Νόμιμος εκπρόσωπος

38

…………..
Καθηγητής Δ.Π.Θ.
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών»
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’αριθμ.:
Ύψος εγγύησης:

ευρώ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), (Πλήρης επωνυμία και Διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου
εκδίδεται η Εγγυητική Επιστολή) και μέχρι του ποσού των ευρώ (2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς Φ.Π.Α. των προσφερομένων ειδών), για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της (ημερομηνία) που διενεργείται με
σκοπό την “ Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, και
πληροφόρηση του έργου για την Πράξη: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας» (Κ.Ε.81636), σύμφωνα με την με
αριθμό ……………………….…. Διακήρυξή σας, στον οποίο έχει καταθέσει προσφορά για το σύνολο της παροχής
υπηρεσιών (…………………………………….) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας …………………………………….. ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η παρούσα εγγύηση αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το
οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη,
μονομερή δήλωση και ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την (ένας τουλάχιστον μήνας μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς).
Η ισχύς της εγγύησης παρατείνεται υποχρεωτικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση σας πριν την λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου που επιβαρύνει αυτόν, υπέρ του οποίου εκδίδεται η παρούσα εγγύηση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’αριθμ.:
Ύψος εγγύησης:

ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), (Πλήρης επωνυμία και Διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου
εκδίδεται η Εγγυητική Επιστολή) και μέχρι του ποσού των ……….. ευρώ (5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α. των προσφερομένων ειδών), για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ σας σύμβασης, που αφορά στο
διαγωνισμό της …………………….. με αντικείμενο την «……………… (Κ.Ε ……………….)», σύμφωνα με την με
αριθμό ………………….. Διακήρυξή σας, στα πλαίσια του οποίου έχει αναλάβει χρέη αναδόχου για το σύνολο της
παροχής υπηρεσιών (……………………..) συνολικής συμβατικής αξίας
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους
ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Η παρούσα εγγύηση αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το
οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη,
μονομερή δήλωση και ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου που επιβαρύνει αυτόν, υπέρ του οποίου εκδίδεται η παρούσα εγγύηση.
Η ισχύς της εγγύησης παρατείνεται υποχρεωτικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση σας πριν την λήξη της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σημειώνεται ότι:
1. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε 5 ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
2. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των προμηθειών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

7.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(PROGRAM OPERATOR)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνισμού:
Είδος σύμβασης:
Τίτλος Διαγωνισμού:

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη σε ευρώ (€)
Φ.Π.Α.
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός :
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.)
Δημόσιος Πρόχειρος (Συνοπτικός) Διαγωνισμός Παροχής
Υπηρεσιών
Παροχή υπηρεσιών
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την
εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου
για την Πράξη «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και
λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
26.950,00 €
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 6.198,00 € )
Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας
αειφόρου Κοινότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03)

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές
«Κοινότητες»
Συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το Πρόγραμμα
Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%

Άρθρο 1. Αντικείμενο της σύμβασης και συμβατική παρεχόμενων υπηρεσιών
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η εκτέλεση
όλων των απαιτούμενων από την διακήρυξη προμηθειών για την «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών
υπηρεσιών για την εκπαίδευση, διάδοση, δικτύωση, και πληροφόρηση του έργου για την Πράξη ‘Η συμβολή των ΑΠΕ
στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου
Κοινότητας’».
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454
email: supplies@rescom.duth.gr, web site: http://rescom.duth.gr
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Συμβατική χρηματική αξία της προμήθειας είναι ο προϋπολογισμός της προσφοράς του Αναδόχου.
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Άρθρο 2. Τεχνικές προδιαγραφές
Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με την Διακήρυξη όπως επίσης και με τους όρους της παρούσας Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
Άρθρο 3. Ασυμφωνία στοιχείων έργου
Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος
V. Η σύμβαση
VI. H συγγραφή υποχρεώσεων
VII. Η Διακήρυξη του ως άνω αναφερόμενου Διαγωνισμού.
VIII. Η Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά).
Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των παραπάνω στοιχείων,
επικρατεί η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα αμφισβητούμενα στοιχεία.
Άρθρο 4. Διατάξεις
Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός με όλες τις αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
1.

Τις διατάξεις του N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» καθώς και τις διατάξεις Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 («Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και
δημοσίων έργων») και το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ Α 150/10.07.2007)
όπως ισχύει, καθώς και το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266/04.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
όπως ισχύει σήμερα.

2.

Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3.

Το Π.Δ. 346/1998 Περί Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το
Κοινοτικό δίκαιο (ΦΕΚ 230/Α/98), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 στις 3.2.2000 (ΦΕΚ 15/Α), στα
σημεία με τα οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004.

4.

Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

5.

Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των
ΑΕΙ).

6.

Το ΠΔ 60/2007 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

7.

Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α’/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4) που
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α’/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

8.

Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

9.

Την υπ΄αριθμόν 117/30-03-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

10. Το Ν. 4270/2014 ΦΕΚ/Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

42

ΑΔΑ: 7ΨΒ646ΨΖΥ1-6ΛΞ
11. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007–2013
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12. Την ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ υπ’ αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 Καθορισμός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για
την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2009−2014 − Κατανομή των Πόρων ( ΦΕΚ Β’ 781/28.3.2014)
13. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση
ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α.
Β1/819 (ΦΕΚ Β΄ 920/21.12.1988).
14. Tην Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ.
Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών
ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Χώρας”, που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄156/2009) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010.
15. Tο Ν.3548/2007 περί «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
17. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] – Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
18. Το άρθρο 1 «Κα τά ργ η σ η τη ς υ πο χρ έω ση ς επ ικυ ρώ σεω ν αν τι γρ ά φω ν ε γγ ρά φ ων » του
Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις”
19. Το άρθρο 3 «Απ λο ύσ τε υ ση δια δι κα σιώ ν π ρο μ η θει ών Δη μ ο σίο υ » του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις”, και ειδικά την παράγρ. 3, σύμφωνα με την οποία «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 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»
20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): “Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» “ και άλλες διατάξεις
21. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
22. Την Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/2012 τ.Β΄) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»
23. Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος
του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ
2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10%
διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
24. Τον Οδηγό Προμηθειών, τον Οδηγό Χρηματοδότησης & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Ερευνας του Δ. Π. Θράκης (ΦΕΚ Β' 416/2009) και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.
Θράκης.
25. Την απόφαση του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης περί «Ορισμού και μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (ΦΕΚ Β’
2997/06.11.2014) σχετικά με: (i) τον ορισμό του κ. Παντελεήμονος Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Δ.Π.Θ., ως
Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας & Καινοτομίας, και (ii) τη μεταβίβαση σ’ αυτόν, των αρμοδιοτήτων του
Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
26. Tην απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 340/18-06-2015 της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
περί Αποδοχής της διαχείρισης του έργου «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του
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Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας» (K.E. 81636), που
συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 85% και από το
Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 15%
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27. Την με αριθμό Α.Π. 354/04.08.2015 Απόφαση ένταξης του έργου, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιών
Επενδύσεων
28. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.
29. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 201 ΧΜ-ΕΟΧ και ημερομηνία 16-12-2015 (Α.Π. ΕΛΚΕ: 37639/30-12-2015),
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης για τη δημοπράτηση του παρόντος διαγωνισμού, του
Υποέργου 4 – Πράξη: «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας»
30. Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Εργου για την έγκριση διενέργειας και της διακήρυξης
του παρόντος διαγωνισμού
31. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.
32. Το άρθρο 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης”, του Ν.4024/2011.
33. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, για την έγκριση: (i) συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής, κατόπιν κληρώσεως (Ν.4024/2011, άρθρο 26) και
(ii) των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
34. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
35. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
Άρθρο 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης και
πρόσθετης καλής εκτέλεσης όταν απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Άρθρο 6. Διάρκεια σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης εως την ολοκλήρωση του
φυσικού αντικειμένου και όλων των υποέργων της Πράξης με χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο 2017.
Ο χρόνος παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με το αναλυτικό εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Σημειώνεται ότι θα πρέπει οι δράσεις 3, 4, 5 [β. Χίλια (1000) ενημερωτικά
έντυπα παρουσίασης του έργου (στην έναρξη) -Α5 Leaflet, χαρτί illustration, 135g έγχρωμη εκτύπωση, και γ. Χίλια
(1000) ενημερωτικά έντυπα παρουσίασης σε σύστημα Braille (στην έναρξη)- leaflet A5, χαρτί illustration, 135g
έγχρωμη εκτύπωση], 7, 10, θα πρέπει να παραδωθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον
ανάδοχο και οι δράσεις 1, 2, 5 (υπόλοιπες υποδράσεις), 6, 8, 9, 11, 12 θα πρέπει να παραδωθούν σε διάστημα δέκα
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με χρονικό ορίζοντα τον Απρίλιο του 2017.

Άρθρο 7. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ μετά την ημερομηνία κατάθεσής των σχετικών τιμολογίων σε εύλογο
χρονικό διάστημα από την καταβολή της χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή. Με την υπογραφή της σύμβασης,
εφόσον προβλέπεται σε αυτή, και εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή σε
ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ειδών και
εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την Δημοσίευση της Διακήρυξης στις εφημερίδες βαρύνουν τον προμηθευτή
που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος.
Άρθρο 8. Χρηματοδότηση έργου
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ), Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (GR03), Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες»
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Άρθρο 9. Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές της προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.
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Άρθρο 10. Φόροι τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.
Άρθρο 11. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών
Όλες οι υπηρεσίες και οι προμήθειες αγαθών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακύρηξης από ειδικευμένο προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης και τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικά Υπευθύνου.
Άρθρο 12. Υπεργολαβίες
Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό
ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον Πίνακα 9.1 της Διακύρηξης καθώς και τις σχετικές
δηλώσεις συνεργασίας (υπεύθυνες δηλώσεις). Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδoχος
να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας.
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