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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α.Π. 5777
Προς:
κα Παρασχάκη Μαρία
Οικονομολόγο ΠΕ, MSc
Καλοκαιρινού 40

Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7
71202 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης
Τηλ : 2813 - 404513
Fax : 2810 - 335040
E-mail : georandr@mou.gr

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του
έργου «Σύμβουλος Διοικητικής, Οικονομικής και Λογιστικής Υποστήριξης της
Μονάδας Γ΄ ως Οικονομική Υπηρεσία της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης 2014-2020».
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014).
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» 20142020 (κωδ. 2014GR16M2OP011).
3. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016)
Υ.Α.
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ'
αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 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. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 με την
οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-72010).
6. Την με αριθμ. 54/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Ηρακλείου, που αφορά στην ανακήρυξη των συνδυασμών για την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
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ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης στις εκλογές της
18ης Μαΐου 2014.
7. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
8. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων
Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας».
9. Την με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-122015) «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΄))».
10. Την με αρ. πρωτ. 3201/13-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΠΦΓ7ΛΚ-8Ξ9) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της πράξης "Υπηρεσίες Τεχνικών
Συμβούλων δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) του
Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001041 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Κρήτη” 2014-2020».
11. 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. 10) πράξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.)
2017
στη
ΣΑΕΠ
–
0021
με
Κωδικό
2016ΕΠ00210039.
12. Την με Α.Π 905/3-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΧΨ7ΛΚ-ΙΩ8) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου
δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
13. Τη με αρ. πρωτ. 1442/7-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
(ΑΔΑ: 672Β7ΛΚ-Ι9Θ) περί έγκρισης πρώτης (1ης) της ένταξης
εγγεγραμμένων μέχρι 21-3-2016 στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών
Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
14. Τη με Α.Π 1996/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης της πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων
υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΠ
«Κρήτη» 2014-2020, σύμφωνα με την οποία ο Κατάλογος που έχει
συγκροτηθεί με την ως ανωτέρω αριθ. πρωτ. 905/03.03.2016 Απόφαση
του Περιφερειάρχη Κρήτης (σχετ 12) παραμένει σε ισχύ.
15. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την οικονομική και
λογιστική υποστήριξη της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020».

Προσκαλεί την κ. Παρασχάκη Μαρία Οικονομολόγο, η οποία έχει εγγραφεί με την με
αριθμ. πρωτ. 1442/7-4-2016 απόφαση Έγκρισης της ένταξης εγγεγραμμένων στον
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Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με
τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με
τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της
ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο
«Σύμβουλος Διοικητικής, Οικονομικής και Λογιστικής Υποστήριξης της Μοναδας Γ΄
ως Οικονομική Υπηρεσία της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης 2014-2020». Επιλέγεται η
συγκεκριμένη ανάδοχος, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το εν λόγω
έργο.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών
συμβούλου διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης της Μονάδας Γ της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ως Οικονομική Υπηρεσία για την διαχείριση των
πράξεων της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Συγκεκριμένα το έργο αφορά κυρίως στις παρακάτω εργασίες όπως αυτές απορρέουν
από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ και το δημόσιο λογιστικό όπως:
1. Την καταχώρηση των λογαριασμών, σύμφωνα με την περιγραφή τους στον
προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020», για την άμεση παρακολούθηση της
εκτέλεσής του.
2. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών, αναλυτικά
κατά λογαριασμό.
3. Την αναλυτική παρακολούθηση σε επίπεδο ημέρας των υποχρεώσεων της
Υπηρεσίας σε προμηθευτές και συνεργάτες και ενημέρωση των στοιχείων
λογιστικής μερίδας των πράξεων της Τεχνικής υποστήριξης.
4. Την εκτύπωση όλων των λογιστικών πράξεων με ημερολογιακή σειρά, καθώς
και της αναλυτικής κίνησης όλων των λογαριασμών.
5. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την απόδοση των παρακρατούμενων
φόρων των παραστατικών πληρωμής.
6. Την έκδοση των βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων των προμηθευτών και
συνεργατών της Υπηρεσίας (μέσω GSIS).
7. Την κατάρτιση και υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων
και αμοιβών προμηθευτών και συνεργατών (μέσω GSIS).
8. Την αρχειοθέτηση των παραστατικών του λογιστηρίου σύμφωνα με τις
ανάγκες που προκύπτουν από τον σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ
ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
9. Την προετοιμασία των δικαιολογητικών που
προκειμένου να ελεγχθεί η διαχείρισή τους.

υποβάλλονται

στην

ΥΔΕ,

1. Παραδοτέα Έργου –- Παρακολούθηση – Παραλαβή του Έργου.
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων και θα
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
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Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων
παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής
(Ε.Ε.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής.
2.

Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια του έργου είναι είκοσι μήνες (20) από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.
3. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €)
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του άξονα 7
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ», του Ε.Π. «Κρήτη» 2014 – 2020.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων δράσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» με Κ.Α. στο ΠΔΕ
2016ΕΠ00210039.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς
και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδα 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 γίνεται ανά δίμηνο, και μετά από τη σύνταξη
πρωτοκόλλου παραλαβής, από την Επιτροπή του Άρθρου 2 της παρούσας, για τις υπηρεσίες
που παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.
Το ύψος της εκάστοτε αμοιβής θα ανέρχεται στα 2/20 της συνολικής αμοιβής του έργου. Η
πρώτη πληρωμή θα γίνει δύο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
Η ανωτέρω τμηματική αμοιβή δεν είναι απόλυτα δεσμευτική, ως προς το τρίμηνο, και θα
μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τις χρηματορροές του έργου που θα
δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.
Η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2857/Β/28-12-2015), με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 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.
4. Λόγοι Αποκλεισμού
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει
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με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
διαδικασία.
4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις
5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, μέχρι την Δευτέρα
18/12/2017 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 και τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
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προσφέροντος.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχομένων της ΕΥΔ ΕΠ 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 ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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
1. Υπεύθυνη Δήλωση προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ως συνημμένο Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
2. Tα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 80 του
Ν.4412/2016):
I.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου

II.

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.

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.

IV.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 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.

V.

Αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική
ικανότητα του αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της
παραγράφου 1.

VI.

Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών ων οικονομικών
χρήσεων 2014, 2015, 2016.

VII.

Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων των διαχειριστών της Ο.Ε.
(προκειμένου να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας τα
αποσπάσματα των ποινικών τους μητρώων).

Β. Τεχνική Προσφορά
o
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει
το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
o

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία
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υποστήριξης.
Γ. Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των σαράντα χιλιάδων
Ευρώ (40.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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 υπόκειται 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 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 προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται
ότι δεν έχει παραταθεί.
7. Κατακύρωση – 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 αποστείλει στον υποψήφιο Ανάδοχο πρόσκληση για υποβολή, εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίησή της σχετικής ειδοποίησης, Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής
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εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη
νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης ανάθεσης 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.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊστάμενοι Μονάδων Β2, Γ
2. Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό Αρχείο
Σταύρος Αρναουτάκης
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