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Θέµα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή
Υπηρεσιών Φιλοξενίας της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3614/3-12-2007 για τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε
τον Ν.3840/31-3-2010.
2. Την µε αριθ. πρωτ. 9776/ΕΥΣ1129/29-2-2008, (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) Κ.Υ.Α.,
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41549/Γ’ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α.
Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, µε σκοπό την αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», µε την οποία συστάθηκε
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας –
στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3
και άρθρο 8 παρ. 3.
4. Τη µε αρ. 48910/ΕΥΣΣΑΑΠ 3635/30-9-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας
& Οικονοµικών περί έγκρισης ετήσιου προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013» καθώς και την αντίστοιχη µε αρ. 17315/ΕΥΣΣΑΑΠ 1058/22-4-2010.
5. Τη µε Α.Π. 1685/27-4-2010 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση Εκδηλώσεων
– Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-1013.
6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση
Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»
7. Την µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
Οικονοµικών σχετικά µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
8. Τις ανάγκες της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά µε
τη διενέργεια της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας της διαδικασίας για την
ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας της 3ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»
όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόµενο τεύχος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας.
Το πλαίσιο ανάθεσης καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π∆ 4/2002
«Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων
πόρων»
∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη κατηγορία υπηρεσιών.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου δεν µπορεί να υπερβεί τις σαράντα χιλιάδες
ΕΥΡΩ (40.000 ΕΥΡΩ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του έργου µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»
µε κωδικό αριθµό εγγραφής στο Π∆Ε 2010ΕΠ00200015.
Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι την 5-6-2010.
Ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 14-5-2010
και κατά τις ώρες 09.00 πµ - 14.00 µµ στα γραφεία της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής
Αρχής

Περιφέρειας

Κρήτης,

∆ουκός

Μποφώρ

7,

2ος

όροφος

(πρωτόκολλο)

–

πληροφορίες κ. Χρυσούλα Ψαρουδάκη τηλ. 2813404502 email : hryspsar@mou.gr
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά,
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής.
Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική
διαδικασία, χωρίς την υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης στους
προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε
τη συµµετοχή τους.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της
υπηρεσίας www.pepkritis.gr

Ο Γενικός Γραµµατέας
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Προϊστάµενος Υπηρεσίας
2. Αν. Προϊσταµένη Υπηρεσίας
3. Προϊσταµένη Μονάδας ∆’
4. Φάκελος Έργου
5. Χρονολογικό Αρχείο

Περιφέρειας Κρήτης

Αθανάσιος Καρούντζος
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόµιµα και πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα δικαιολογητικά και έχουν αποδεδειγµένη
ενασχόληση µε υπηρεσίες σχετικές µε το αντικείµενο του έργου .

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π∆ 4/2002

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του έργου θα είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου και άρτια οργανωµένου
Συνεδριακού

Χώρου

για

τη

διενέργεια

της

3ης

Συνεδρίασης

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013, καθώς και η εξασφάλιση των αναγκαίων ξενοδοχειακών υποδοµών και υπηρεσιών
φιλοξενίας των µελών της εν λόγω επιτροπής, στα Χανιά, σε ξενοδοχειακή
εγκατάσταση που θα βρίσκεται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 15 χλµ. από
το Αστικό Κέντρο Χανίων, το διήµερο 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010:
Ειδικότερα, αντικείµενο του Αναδόχου είναι το παρακάτω:
•

Η εξασφάλιση Συνεδριακής Αίθουσας χωρητικότητας 200 ατόµων (70
άτοµα σε διάταξη κλειστού Π και 130 άτοµα περιµετρικά σε σχολική διάταξη), για
τη διενέργεια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, την1η Ιουνίου 2010. Η αίθουσα θα
διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για προβολή διαφανειών (data projector και
οθόνη),

ενώ

θα

µπορεί

να

υποδεχτεί

µικροφωνική

εγκατάσταση

και

εγκατάσταση διερµηνείας.
•

Η εξασφάλιση Συνεδριακής Αίθουσας χωρητικότητας 50-60 ατόµων, για
τη διενέργεια τεχνικών συσκέψεων την 31η Μαΐου 2010. Η αίθουσα θα διαθέτει
τον απαραίτητο εξοπλισµό για προβολή διαφανειών (data projector και οθόνη),
ενώ θα µπορεί να υποδεχτεί µικροφωνική εγκατάσταση

και εγκατάσταση

διερµηνείας.
•

Η εξασφάλιση της διαµονής των συµµετεχόντων τόσο στην Επιτροπή
Παρακολούθησης όσο και στις Τεχνικές Συσκέψεις, σε ένα και µοναδικό
ξενοδοχείο της περιοχής των Χανίων και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 15
χλµ από το Αστικό Κέντρο Χανίων (Ενδεικτικός Αριθµός διανυκτερεύσεων 130).
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Η εξασφάλιση της φιλοξενίας των συµµετεχόντων τόσο στην Επιτροπή

•

Παρακολούθησης, όσο και στις Τεχνικές Συσκέψεις (3 γεύµατα – δείπνα και
coffee breaks – Αναλυτικότερα ένα γεύµα το µεσηµέρι της 31ης Μαΐου για 50
άτοµα, ένα δείπνο το βράδυ της 31ης Μαΐου για 150 άτοµα και ένα γεύµα το
µεσηµέρι τη 1ης Ιουνίου για 150 άτοµα. Τα γεύµατα θα πρέπει να παρασχεθούν
στο ίδιο χώρο

διεξαγωγής της συνεδρίασης. Για τα coffee breaks ένα την 31η

Μαΐου για 50 άτοµα και ένα την 1η Ιουνίου για 200 άτοµα)
Η εξασφάλιση της µικροφωνικής εγκατάστασης και του αναγκαίου

•

εξοπλισµού διερµηνείας για το διήµερο 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2010.
Η εξασφάλιση της µεταφοράς των συµµετεχόντων µε λεωφορεία εφόσον

•

αυτό απαιτηθεί.
4.
4.1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Από το δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
α)

οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

β)

οι

προσφέροντες,

που

βρίσκονται

σε

πτώχευση,

εκκαθάριση,

παύση

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον
των

οποίων

έχει

κινηθεί

διαδικασία

κήρυξης

σε

πτώχευση,

εκκαθάριση

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.
γ)

οι

προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην

επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει
επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από
την αναθέτουσα αρχή.

4.2
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ

Ο προσφέρων οφείλει :
(α) να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, κατάλληλη οργάνωση,
εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου,
όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα πρόσκληση.
(β) να αποδείξει τα παραπάνω, καταθέτοντας µε την προσφορά του, ως στοιχεία
τεκµηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή
βεβαίωση που τεκµηριώνει την επαγγελµατική εµπειρία και ικανότητα όπως αυτή
προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως 5/6/2010.
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6. ΤΙΜΗΜΑ
Το εκτιµώµενο τίµηµα για το σύνολο του ζητούµενου έργου δεν µπορεί να υπερβεί τις
σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α.

Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Ε∆Α έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας
και ενδεικτικά :
•

Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος

•

Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών,
κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
παρούσας ή εξ αφορµής αυτών.

•

Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδοµής.

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
O τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί
µεταξύ αυτού και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του,
µε την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του
έργου από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Υποπρόγραµµα Α’ της Τεχνικής Βοήθειας
του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και συγχρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
πόρους».
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο προσφέρων καλείται να µελετήσει το έργο και να υποβάλλει 3 διακριτούς φακέλους:
o

∆ικαιολογητικών

o

Τεχνικής Προσφοράς

o

Οικονοµικής Προσφοράς
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7.1 Φάκελος ∆ικαιολογητικών
Με το φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013», ο προσφέρων υποβάλλει τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά
και έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα.
1. Επικαιροποιηµένο Καταστατικό του φορέα ή ό,τι στοιχείο από το οποίο να προκύπτει
το κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς του
2. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από τον αρµόδιο φορέα.
3. Σε

περίπτωση

ήδη

συνεστηµένης

κοινοπραξίας

ή

ένωσης,

συµφωνητικό

συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας
κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να
υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της
προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε το διαγωνισµό, έγγραφο.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί
για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 2.1. της παρούσας.
5. Παρουσίαση του προσφέροντα, καθώς και της επαγγελµατικής του εµπειρίας σε
συναφή έργα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 2.2 του παρόντος.
Ειδικότερα παρουσιάζονται:
(α)

το

προφίλ

του

προσφέροντα

(εύρος

δραστηριοτήτων,

πελατολόγιο,

απασχολούµενο δυναµικό)
(β) η εµπειρία του σε συναφή έργα και κάθε στοιχείο που θεωρεί ότι τεκµηριώνει
την επάρκεια του για την υλοποίηση του παρόντος έργου.

7.2 Τεχνική Προσφορά
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας
της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013» διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων
περιγράφονται στη συνέχεια:
1. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και
2. Ικανότητα

και

αποτελεσµατικότητα

του

οργανωτικού

σχήµατος

του

προσφέροντα.

Ι.Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου
Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου»
περιέχει αναλυτική περιγραφή της πρότασης του έργου, στο πλαίσιο των απαιτήσεων
και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την παρούσα πρόσκληση.
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II.Ικανότητα και
προσφέροντα

αποτελεσµατικότητα

του

οργανωτικού

σχήµατος

του

Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος του
προσφέροντα» περιέχει τον προτεινόµενο τρόπο οργάνωσης και συντονισµού των
στελεχών του προσφέροντα, προκειµένου για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του
έργου.

7.3 Οικονοµική Προσφορά
Ο

φάκελος

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Φιλοξενίας της 3

ης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

για

το

έργο:

«Παροχή

Υπηρεσιών

Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτης

και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για
την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ,
χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο
εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων.

Στο ανωτέρω ποσόν θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο.
8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στα γραφεία της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Κρήτης, ∆ουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, µέχρι 14-52010 ηµέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 9.00 πµ – 14.00 µµ.

∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω :
1.

ΕΛΤΑ

2.

Εταιριών Ταχυµεταφορών
Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν
µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, µέχρι την ως άνω
ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η
ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.

3.

Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης πριν ή κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα
συγκροτηθεί µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
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Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση τη συµφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από
τη συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων
και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών.
9.1 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει
συντελεστή βαρύτητας 70%. Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την
αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο
οποίος περιλαµβάνει, επίσης, και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε
συνολικό άθροισµα 100.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α

Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου.

Β

Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του οργανωτικού σχήµατος του
προσφέροντα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
70%
30%
100%

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές προσφορές.
9.2 Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 30%.
9.3 Τελική αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον
παρακάτω τύπο:
Tj = 0,7 x [0,7 x Aj + 0,3 x Bj] + 0,3 x Oj όπου:
Tj
:
η συνολική βαθµολογία της πρότασης j
Aj , Βj
:
η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, για
την πρόταση j σε κλίµακα 0-10
Oj
:
η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για
την πρόταση j σε κλίµακα 0-10
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε την υψηλότερη συνολική
βαθµολογία.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω
κριτήρια.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από την
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, τηλ.: 2813 - 404502 κα. Χρυσούλα
Ψαρουδάκη και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pepkritis.gr
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.
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