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Ημερομηνία 16-6-2017
Αρ. πρωτ.: 3157
Προς
ALCO
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε
Πατησίων 141 – Αθήνα
ΤΚ 11251

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Έρευνα Κοινού στον
πληθυσμό της Κρήτης, σχετική με την αναγνωρισιμότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που
υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α΄/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011).
3. Την αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3521/τ. Β΄/1-11-2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Φ.Ε.Κ./τ. Β΄/1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων».
4. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 118 και 328.
5. Την με αριθ. πρωτ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (Φ.Ε.Κ. 716/τ. Β΄/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αρ 41549/Γ΄ ΚΠΣ/2847/8-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 1501/τ.
Β΄/8-12-2000)» Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αρ. πρωτ. 23451 /ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης,
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
7. Την με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))».
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8. Την με αρ. πρωτ. 6309/10-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΜ8Ο7ΛΚ-ΜΒ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με
την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ
"Κρήτη" 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5002564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020".
9. Την με αρ. πρωτ. 54544/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΟΡ465ΧΙ8-ΛΔΡ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω (σχετ. 8) πράξη στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017 στη ΣΑΕΠ – 0021 με Κωδικό 2016ΕΠ00210052.
10. Το ετήσιο Σχέδιο Επικοινωνίας για το έτος 2017 το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 κατά τη 2η Συνεδρίαση αυτής στις 17 Οκτωβρίου
2016.
11. Την ΑΠ 22181/2016/30-11-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής , Επικοινωνιών και
Ενημέρωσης με θέμα «Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2017».
12. Την ανάγκη σχεδιασμού των δράσεων δημοσιότητας του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 κατά το βέλτιστο και
πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την εταιρία ALCO ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους
όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του Ν. 4412/2016, το έργο «Έρευνα Κοινού
στον πληθυσμό της Κρήτης, σχετική με την αναγνωρισιμότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που
υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης», διάρκειας δύο μηνών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων
ΕΤΠΑ του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020» με Κ.Α. στο Π.Δ.Ε. 2016ΕΠ00210052. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

Συνημμένα:
Τεύχος Πρόσκλησης
Εσωτερική Διανομή:

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

1. Φάκελος Έργου
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α΄, Β2
3. Χρονολογικό Αρχείο

Σταύρος Αρναουτάκης
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Έρευνα Κοινού στον πληθυσμό της Κρήτης, σχετική με την αναγνωρισιμότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ
2007-2013, που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης»
1. Αντικείμενο του έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διενέργεια έρευνας κοινού στον πληθυσμό της Κρήτης, με τη χρήση
δομημένου ερωτηματολογίου για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την
αναγνωρισιμότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιήθηκαν στην Κρήτη. Η έρευνα θα
συμβάλλει στην κατανόηση των απόψεων της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να σχεδιαστούν οι
ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνίας των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 20142020 κατά τρόπο αποτελεσματικό. Συνεπώς η έρευνα κοινού θα συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση
των απόψεων της τοπικής κοινωνίας για τη βελτιστοποίηση των δράσεων της επικοινωνιακής
στρατηγικής του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020.
Στο πλαίσιο της έρευνας κοινού θα διερευνηθούν τα παρακάτω:
 Η αποτύπωση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ, καθώς και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σ’ αυτό.
 Η αποτύπωση της αναγνωρισιμότητας προηγούμενων ενεργειών επικοινωνίας της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης .
 Η αποτύπωση των αναγκών και προσδοκιών του κοινού αναφορικά με την πληροφόρηση /
ενημέρωσή του.
 Η χαρτογράφηση των πηγών γνώσης για το ΕΣΠΑ
 Η καταγραφή της κοινής γνώμης σε σχέση με την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Κρήτης
και τους τομείς παρέμβασης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος .
 Η καταγραφή της αντίληψης για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
 Η αποτύπωση της γνώμης για τους φορείς υλοποίησης του ΕΣΠΑ.
Τα συμπεράσματα της έρευνας θα αποτυπώνουν το επικοινωνιακό περιβάλλον της Κρήτης αναφορικά με
το ΕΣΠΑ και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, καθώς και τις ανάγκες/προσδοκίες
ενημέρωσης /επικοινωνίας στο θέμα αυτό, ανά κατηγορία κοινού.
Η έρευνα θα είναι ποσοτική και θα πραγματοποιηθεί με τηλεφωνικές συνεντεύξεις (πλήρως δομημένο
ερωτηματολόγιο) στα σπίτια των ερωτώμενων. Το δείγμα της θα είναι 1.200 άτομα, άνδρες και γυναίκες,
ηλικίας 18 ετών και πάνω, σ’ όλη την επικράτεια της Κρήτης. Η δειγματοληψία θα είναι
στρωματοποιημένη, τυχαία, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του
δείγματος.
Η επιλογή του δείγματος και το ερωτηματολόγιο της έρευνας κοινού θα προκύψουν μετά από
συνεργασία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με τον ανάδοχο.
2. Παραδοτέα Έργου –- Παρακολούθηση – Παραλαβή του Έργου.
Παραδοτέα του έργου θα είναι ένα τεύχος, που θα περιλαμβάνει την πλήρη έρευνα πεδίου
(μεθοδολογία, υλοποίηση, επεξεργασία και αποτελέσματα), η οποία θα παραδοθεί σε τρία έντυπα
αντίγραφα, καθώς και σε ψηφιακή μορφή.
Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
Μη συμμόρφωσή του οδηγεί σε λύση της σύμβασης.
Το έργο ολοκληρώνεται, με την υποβολή του Τεύχους της Έρευνας από τον Ανάδοχο και την εν συνεχεία
έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του έργου από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
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3.

Διάρκεια του έργου –τρόπος εκτέλεσης

Η διάρκεια του έργου είναι τρείς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
4. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του Ε.Π.
Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε του έργου «Δημοσιότητα Προβολή και
Πληροφόρηση δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ "Κρήτη" 2014-2020». με Κ.Α. 2016ΕΠ00210052 Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα
γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου.
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει άπαξ με την παράδοση της έρευνας και μετά από τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου της οριστικής παραλαβής, από την Επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας.
Η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/2812-2015), με την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
5. Κατάρτιση και υποβολής προσφοράς.


Τόπος και χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, μέχρι την 3 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα
από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η
λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος
της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από
επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.
Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας
Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει
πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
14:00.


Περιεχόμενο της προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα πρέπει να
βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
Α. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
i.
ii.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλων
των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε., με ημερομηνία έκδοσης μέσα στις τελευταίες 30 μέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής
απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
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εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. Εναλλακτικά, μπορεί να
υποβληθεί αίτημα αυτεπάγγελτης αναζήτησης των εν λόγω δικαιολογητικών από την
υπηρεσία μας, με συνημμένα τα ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων, για τα οποία ζητείται
το αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, για φορείς
Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση

iii.
iv.

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ, από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), που οφείλει να καταβάλει εισφορές (ΙΚΑ, Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. κλπ).

v.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο
οικονομικός φορέας:


δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,



δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,



δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.



δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016



Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης

Β. Τεχνική Προσφορά


Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Γ. Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων
υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €)
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή
υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου
και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την
ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για
πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που
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καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από
κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.
6. Ισχύς Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής της.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα
προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρον οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
7. Ανάθεση – Σύναψη Σύμβασης
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την οικονομική
προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα εκδοθεί
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ανάθεση του έργου και στη συνέχεια θα κληθεί ο Ανάδοχος
να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.pepkritis.gr.
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