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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II
LA BOTTEGA II

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013

Άξονας Προτεραιότητας: 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του
περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής

Συγκεκριμένος Στόχος: 3.1.Προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς
πόρους
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗμερομηνία

HH/MM/EEEE

Ημέρα

εβδομάδας
Ώρα

ΠΥΡΡΟΥ 1,45221,ΙΩΑΝΝΙΝΑ

15/4/2013 Δευτέρα 11:00 3ος ΌΡΟΦΟΣ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 12.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Χρονική διάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη λήξη

του έργου.

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου αποφασίζει την έκδοση και

δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση

παροχής υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά για την υλοποίηση παροχής υπηρεσιών-Συμβούλου Τεχνικής -

Οικονομικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη

υλοποίηση του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE

TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION

PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.

Πακέτο Εργασίας 1- Διαχείριση και Συντονισμός (Management & Coordination)

Το Πακέτο Εργασίας 1, και συγκεκριμένα οι δράσεις 1.2 και 1.3 αφορούν στις

τις εργασίες διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του έργου καθώς και τις

προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία της

συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις τεχνικές συναντήσεις του προγράμματος.

Στο αντικείμενο του έργου συγκαταλέγονται η παρακολούθηση της πορείας του

προγράμματος (π.χ τροποποιήσεων), η σύνταξη αναφορών (ενδιάμεσες–τελική) και η

εν γένει οικονομική και διοικητική παρακολούθηση της διαχειριστικής πορείας του

έργου για τις δράσεις που αφορούν την Περιφέρεια Ηπείρου.

Πακέτο Εργασίας 2- Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Information &
Publicity)

Το πακέτο Εργασίας 2 και συγκεκριμένα της δράσης 2.4 Προβολή στα Μέσα

Μαζικής ενημέρωσης (Promotion to the Mass Media) αφορά την παροχή υπηρεσιών,

που σχετίζονται με τις ενέργειες που αφορούν τις ανάγκες δημοσιότητας και

προβολής του εν λόγω προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκειά του. Στο αντικείμενο του

έργου συγκαταλέγονται η παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος, η
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προετοιμασία ενεργειών δημοσιότητας αναφορικά με το πρόγραμμα, καθώς και της

αντίστοιχης συλλογής στοιχείων (δημοσιεύσεων έντυπων ή ηλεκτρονικών) και η

επικοινωνία (έγγραφη και τηλεφωνική με τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα

φορείς και η συμμετοχή σε συναντήσεις και διοργανώσεις σε τοπικό επίπεδο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). «Οργανισμός Περιφέρειας
Ηπείρου».

3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α΄/27-11-1995) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες

διατάξεις”,

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,

6. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ. VΙΙI Προμήθειες του δημόσιου τομέα

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α΄/1-2-1995) περί ανάδειξης προμηθευτή

με απευθείας ανάθεση

7. Το Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το

Ν. 2503/2503/97άρθρο 4 παρ.3

8. Το θεσμικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22,

εδάφιο α’(Φ.Ε.Κ.150Α΄/10-7-2007)

10. Το Ν.3863/2010, άρθρο 68 Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών

«Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές

σχέσεις» ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010

11. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.

1291Β΄/11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη
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σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

12. Την  υπ. αρίθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία’»

(ΦΕΚ 415/12-04-2010 τεύχος Β’)όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό

38411/ΕΥΘΥ 1836 του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

(ΦΕΚ 2285/13-10-2011 τεύχος Β’)

13.Την με αριθμ. 203-19/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για

την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 203-19/2011 απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού

Συμβουλίου Ηπείρου για την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου  στο

πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία LA BOTTEGA DELLE VOCI-

CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II,

15. Την εγκεκριμένη αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία.

16. Την υπ’ αρίθμ. I1.31.10/22-02-2012 χρηματοδοτική σύμβαση (subsidy contract)

μεταξύ του επικεφαλής εταίρου του προγράμματος και της Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής στη Θεσσαλονίκη, ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος

Ελλάδα-Ιταλία.

17. Την από 29-12-2011 συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement)

μεταξύ και των εταίρων του προγράμματος.

18. Την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

με θέμα: «Έγκριση ένταξης στο ΠΔΕ 2012 των έργων» με ημερομηνία εκδόσεως

15/06/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΘΦ-82Ψ) και κωδικό έργου 2012ΕΠ31880036/ 04 19 00.

19. Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράμματος

Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία  2007-2013.
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20. Την υπ. αριθμ.10/284/26-3-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Ηπείρου«Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI

PRODUZIONE TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση, παροχής

υπηρεσιών-Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη

υλοποίηση του έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE

TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II, στο πλαίσιο υλοποίησης της

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION

PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.

Η αναλυτική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου επισυνάπτονται στο

Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Παρούσης.

Το έργο έχει διάρκεια ως τη λήξη του Προγράμματος, δηλαδή τις 30/09/2013. Σε

περίπτωση παράτασης του προγράμματος παρατείνεται και η διάρκεια ισχύος της

Σύμβασης χωρίς επιπλέον τίμημα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με ανάλογη εμπειρία και ειδίκευση σε συναφή με το

έργο θέματα να υποβάλλουν προσφορές έως και τις 15/04/2013 σύμφωνα με τις

ανωτέρω σχετικές διατάξεις και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η παρούσα απόφαση καθώς και το αναπόσπαστο αυτής Παράρτημα Α θα

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αναφορικά με τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ισχύουν τα
παρακάτω:
Παραδοτέα
 Όλοι οι φάκελοι των εγγράφων τεκμηρίωσης της παροχής των

προαναφερθεισών εργασιών του συμβαλλόμενου Παροχή διαρκούς
Συμβουλευτικής και Γραμματειακής Υποστήριξης στον φορέα υλοποίησης
του έργου που είναι η Π.Ε. Ιωαννίνων

 Τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων
προς την ΕΥΔ, την Αρχή Πληρωμής και προς τον επικεφαλής του έργου
(τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις προόδου κτλ).

 Τεχνική υποστήριξη για την Οικονομική Διαχείριση για βέλτιστο αποτέλεσμα
και κάλυψη των υποχρεώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι όλων των ελέγχων.

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την βέλτιστη αξιοποίηση του έργου
(οικονομική, εμπορική, κτλ).

 Διαρκή επικοινωνία με τον Συντονιστή του έργου στην Ιταλία και άμεση
ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη των απαιτούμενων ενεργειών.

 Διαρκή επιτόπια παρακολούθηση και συντονισμό του έργου.

 Τα κείμενα που θα συντάξει ή θα επιμεληθεί
 Τα δελτία τύπου τα οποία θα συντάξει και οι καταχωρίσεις τους
 Η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου ή άλλων δράσεων ενημέρωσης και

προβολής του προγράμματος
 Ότι άλλο σχετικό προκύψει και ζητηθεί από την αρμόδια για τη διαχείριση του

προγράμματος, LA BOTTEGA II.
Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από
την Ομάδα Διοίκησης του Έργου (ΟΔΕ) από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει
οδηγίες.
Για τον έλεγχο της εκτέλεσης του έργου καθώς και την παραλαβή και έγκριση των
παραδοτέων αρμόδια είναι η Επιτροπή Παραλαβής.
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται η διάρκεια υλοποίησης του ευρωπαϊκού
προγράμματος και τυχόν παράτασή του. Εάν υπάρξει παράταση υλοποίησης ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις προβλεπόμενες από το παρόν
έργο ενέργειες δίχως πρόσθετη αμοιβή.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για τη δράση  ανέρχεται σε δώδεκα  χιλιάδες
ευρώ (12.000 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και τυχόν
λοιπών κρατήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολική
συγχρηματοδότηση του έργου αποτελείται από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και την εθνική
συμμετοχή σε ποσοστό 25%.
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Οι πληρωμές προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται με την έκδοση και παράδοση
Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών από τον ανάδοχο, με την ολοκλήρωση κάθε
παραδοτέου, όπως αυτά περιγράφονται στο αντικείμενο της σύμβασης. Η πληρωμή
της αμοιβής θα γίνει σταδιακά ως εξής: α) 30% μετά την υπογραφή της σύμβασης β)
30% με την πρόοδο των εργασιών όπως αυτές αποδεικνύονται βάσει των παραδοτέων
γ) 40% με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου όπως αυτό προβλέπεται από την
παρούσα σύμβαση.
H δαπάνη της συγκεκριμένης δράσης θα βαρύνει το έργο της ΣΑΕΠ 3188 (τροπ. 0)
με ημερομηνία 15-06-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας για έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2012.
Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από τον νόμο
κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 35 του Κανονισμού
Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/2007), καθώς και στην υπ΄αριθμ. 2024709/601
/0026/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ431/Β/7.5.1998).
Η πληρωμή της αξίας εκάστου παραδοτέου του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση
των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος
του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη
συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής
ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
Η παρούσα ανάθεση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του
Προγράμματος στο site της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας
Ηπείρου (www.php.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σοφία Τριάντου (υπάλληλο
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.) στο τηλ.
2651087355) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά κατατίθεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.
Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας
συνοδεύεται από συνοδευτική  επιστολή για την πρωτοκόλληση του,(γρ.304) στην
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οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου
προσφοράς.
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την
επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
«Προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «παροχής υπηρεσιών-

Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη υλοποίηση του

έργου LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II

με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής

Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME

GREECE – ITALY 2007-2013.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πλ. Πύρου 1 Διοικητήριο 453 32 Ιωάννινα,( Γρ 304)

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Η προσφορά υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αναλυτικό/ά Βιογραφικό/ά Σημείωμα/Σημειώματα,
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής, με την οποία ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος δηλώνει ότι: α) δεν
υπάρχει σε βάρος του/της προσφέροντα/ρούσης ή των νομίμων εκπροσώπων
του/της προσφέροντα/ρούσης τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα ή
περισσότερα αδικήματα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2004/18/ΕΚ», και β) δεν ισχύει για τον/την προσφέροντα/ρουσα καμία εκ
των αναφερόμενων προϋποθέσεων στο άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007΄
και γ) αποδέχεται την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής, με την οποία ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος δηλώνει ότι κατέχει: α)
αποδεδειγμένη τριετή (3ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα
διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα αντικείμενα που
προσδιορίζονται από την παρούσα πρόσκληση, β) πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής και γ) δεξιότητες χειρισμού Η/Υ (ΕCDL)

4. Περιγραφή της πρότασης προσέγγισης της υλοποίησης του έργου (τεχνική
πρόταση), η οποία αναλυτικότερα θα καλύπτει τη μεθοδολογία προσέγγισης
του φυσικού αντικειμένου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσης.

5. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία διατυπώνεται
ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ). Οι προσφερόμενες
τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.
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Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει στις  15-4-2013, 15 ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Ηπείρου . www.php.gov.gr και μέχρι ώρα 11:00 μ.μ.. Οι προσφορές θα
πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφερειακή
Ενότητα Ιωαννίνων, Πλ. Πύρου 1 Διοικητήριο 45 221 – Ιωάννινα, ………
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου της
Περιφέρειας Ηπείρου, που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών. Προσφορές οι οποίες θα φτάσουν στην Περιφέρεια Ηπείρου  μετά
το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνονται δεκτές.
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αναγράφει: Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Για τη σύνταξη της προσφοράς να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος της
συγκεκριμένης δαπάνης δε δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 12.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της
προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα :
(i) Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και έλεγχος ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής /τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.
(ii) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς.
(iii) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς.
(iv) Τελική Αξιολόγηση.
Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών
προσφορών.
Αξιολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στη
διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.
Η τελική βαθμολογία (Bi) προκύπτει με βάση τη βαθμολογία κάθε επιμέρους
κριτηρίου επί το συντελεστή βαρύτητας αυτού. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται
στην κλίμακα 0-100. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε Κριτηρίου είναι το
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του και η
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των Κριτηρίων.
Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα βασιστεί στα επόμενα κριτήρια και
συντελεστές βαρύτητας.
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Πίνακας 1 Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς
α/α Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας (%)
1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου –

Σαφήνεια της πρότασης

             50

2 Μεθοδολογία προσέγγισης-υλοποίησης του

έργου, φάσεις υλοποίησης και παραδοτέα του

έργου

40

3 Χρονοδιάγραμμα του έργου – Σαφήνεια              10

ΣΥΝΟΛΟ            100

Τελική αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη:
Ο τελικός βαθμός προσφοράς (ΤΒ) υπολογίζεται με βάση τον τύπο:
ΤΒ = α* (Β/Βmax) + β* (Κmin/K)
Όπου α, β είναι οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν ως άθροισμα τη μονάδα και
α = 0,80 (συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς)
β = 0,20 (συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς)
Β = Βαθμός τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα, ο οποίος υπολογίζεται από τις
βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων του Πίνακα 1.
Βmax = Μέγιστος βαθμός τεχνικής αξιολόγησης από όλες τις αξιολογούμενες
προσφορές
Κ = Το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το Έργο ο
Προσφέρων μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κmin = Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της
χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς
Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον
μεγαλύτερο τελικό βαθμό ΤΒ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής
αξιολόγησης Β.
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
i. Η ανάθεση του Έργου στον/στην Ανάδοχο γίνεται εγγράφως με Απόφαση του
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.
ii. Ο/Η υποψήφιος/α Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση, με την Αναθέτουσα
Αρχή μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
Απόφασης Ανάθεσης.
Ο/Η Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή την σύμβασης το αργότερο
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να
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υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07).
iii. Για την υπογραφή της σύμβασης ο/η επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει,
iv. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας.
v. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές και αντίστοιχη
Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να
αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους ο/η Ανάδοχος οφείλει
ασφαλιστικές εισφορές.
vi. Νομιμοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ).
vii. Αποδεικτικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη α) Πτυχίο Δημοσιογραφίας &
Επικοινωνίας ή συναφές αντικείμενο, β) αποδεδειγμένη τριετή (3ετή) τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία γ) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και δ) δεξιότητες
χειρισμού Η/Υ (ΕCDL),
στ) οποιοδήποτε άλλη δεξιότητα συναφή με τα συνεκτιμώμενα προσόντα.
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής,
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο
Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης.
Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους
κανόνες δημοσιότητας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr)
και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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