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Θεσσαλονίκη             14  Iουλίου 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1714439(4413)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  απευθείας  ανάθεση  του  έργου  «Φιλοξενία  ξένων

δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού  για την  προώθηση του τουριστικού προϊόντος της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  σε αγορές του εξωτερικού (fam trips)» σύμφωνα με τον άξονα Β΄

του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  του  οποίου  η  τροποποίηση
εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)

3.Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”

7.Το  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

8.Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/ 9-1-2017
(ΑΔΑ: ΩΝΜΓ7ΛΛ-ΥΙΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 
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9.Το  αρ.  πρωτ.  640/24-01-2017  έγγραφο  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού  που  αφορά  στην  παροχή
σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017

 

10.Την αριθμ.57654/22-5-2017  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ  1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  

11.Την  αριθμ.472/28-03-2017 Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί

έγκρισης διάθεσης πίστωσης

12.Την αριθμ.117125(3061)/31-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1236), (ΑΔΑ: ΩΤΔΖ7ΛΛ-ΠΓΡ, ΑΔΑΜ:
17REQ006013711)  η   οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 1122 ποσού Δέκα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01.

13.Το  αριθμ.143362(221)/11-04-2017  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τουρισμού  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας-
Tμήμα Τουρισμού Σχεδιασμού & Συντονισμού 

14.Τη με αριθμ. 156/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-
6-2017) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας της απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική
Επιτροπή της Π.Κ.Μ

15. Τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. Οικονομικού έτους 2017

     Ανακοινώνει  ότι  προτίθεται  να προβεί  σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του

Ν.4412/2016 για  την  ανάθεση  του  έργου  «Φιλοξενία  ξένων  δημοσιογράφων  και  επαγγελματιών  του

τουρισμού  για την  προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  σε

αγορές  του  εξωτερικού  (fam  trips)»  σύμφωνα  με  τον  άξονα  Β΄  του  Προγράμματος  Τουριστικής

Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  με κ  ριτήριο   αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής), σύμφωνα με το άρθρο 86 του

Ν.4412/2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης συνολικά ανέρχεται  στο ποσό των  Δέκα Πέντε

Χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (12.096,77€ άνευ Φ.Π.Α.).

 Η  παρούσα  Πρόσκληση  απευθύνεται  σε  επιχειρήσεις  φυσικών  προσώπων  (ατομικών  επιχειρήσεων)  ή

αντίστοιχων νομικών  προσώπων και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

                                    1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

                                                      Αντικείμενο του αναδόχου είναι:

1)Περιγραφή του προγράμματος εμπειριών & δρομολόγιο ταξιδιών 
Σχεδιασμός και εκπόνηση αναλυτικού πλάνου της εμπειρίας για τους δημοσιογράφους και επαγγελματίες του
τουρισμού,  σύμφωνα με τις  υποβληθείσες προδιαγραφές,  το οποίο  θα υποβληθεί  στην αναθέτουσα αρχή προς
έγκριση. Συγκεκριμένα Θα σχεδιαστούν δύο ταξίδια εξοικείωσης/φιλοξενίας  (fam trip) που θα απευθύνονται:

Α) Σε δημοσιογράφους, επαγγελματίες του τουρισμού - διαμορφωτές γνώμης της Ισπανικής τουριστικής αγοράς για
προβολή θεματικών αξόνων τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Β) Σε  δημοσιογράφους,  επαγγελματίες  του  τουρισμού  -  διαμορφωτές  γνώμης  της  Ισραηλινής  και  Γαλλικής
τουριστικής αγοράς για προβολή του θεματικού άξονα «τουρισμός πόλεως-city break». 

2)Εκτέλεση  του  προγράμματος  φιλοξενίας  δημοσιογράφων  διαμορφωτών  κοινής  γνώμης  και
επαγγελματικών του τουριστικού χώρου 
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Οργάνωση  και  υλοποίηση  Fam  Trip:  Στο  πλαίσιο  των  ενεργειών  θα  οργανωθoύν  τα  δύο  ταξίδια
εξοικείωσης/φιλοξενίας  (fam trip)  με  αριθμό  συμμετεχόντων   από  έξι  (6)  έως  εννέα  (9)  άτομα  ανά  fam trip,
(κατ΄ελάχιστη παραμονή τριών διανυκτερεύσεων), κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν ταξιδιωτικές
εμπειρίες σε ξένους δημοσιογράφους, εκπροσώπους εξειδικευμένων online/offline ΜΜΕ ταξιδιωτικού χαρακτήρα και
tour operators ή/και άλλες επιχειρήσεις που διακινούν τους τουρίστες (τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες,
γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία, διοργανωτές ταξιδιών κινήτρων, εκπροσώπους
μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, κ.α.). 
Οι εμπειρίες που θα ζήσουν οι προσκεκλημένοι θα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό δρομολόγιο της εμπειρίας και
φιλοξενίας και θα συμφωνηθούν με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας με στόχο να ικανοποιούνται οι ανάγκες
προβολής. 
Οι προσκεκλημένοι θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός και η
οργάνωση  του  προγράμματος  φιλοξενίας,  θα  περιλαμβάνει,  πέρα  από  την  περιήγηση  στα  σημεία  τουριστικού
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, πραγματοποίηση συναντήσεων με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και
οργάνωση παρουσίασης της πολιτισμικής και γαστρονομικής, παράδοσης της περιοχής. 
Στο κόστος της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται δαπάνες όλων των μετακινήσεων , διαμονής, ξενάγησης,
εστίασης και παροχής οπτικοακουστικού υλικού και media kit για την προβολή της Περιφέρειας στους συμμετέχοντες
στα προγράμματα αυτά. 
Τα δύο ταξίδια εξοικείωσης/φιλοξενίας (fam trip) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως 30.11.2017

3)Μέτρηση αποτελεσματικότητας και ειδικές παρατηρήσεις 
Αναφορά  δημοσιότητας  παραθέτοντας  τα  αναλυτικά  δημοσιεύματα  και  αποτελέσματα  και  αξιολόγηση  της
αποτελεσματικότητας της δράσης στην πρόκληση θετικής δημοσιότητας. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί  η  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και  ο  επιτυχής σχεδιασμός,  αλλά και  η
οργάνωση και  ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει  ο υποψήφιος  ανάδοχος να αποδεικνύει  και  να
τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού,  την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής:

A. Εμπειρία  σε  έργα αντίστοιχα με το προς ανάθεση έργο, που τεκμηριώνεται με  βεβαίωση ολοκλήρωσης
έργου ή καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση – συστατική επιστολή  επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου,  από τους
φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συνεργάστηκαν μαζί του με συντελεστή βαρύτητας 30%.
B.  Δίκτυο  συνεργατών  -  opinion  leaders (δημοσιογράφοι  τουριστικού  ρεπορτάζ,  ταξιδιωτικοί  πράκτορες,
προσωπικότητες  παγκόσμιας  εμβέλειας,  κλπ.)  από  τις  χώρες  στόχους  (Ισπανία,  Γαλλία,  Ισραήλ)  που  να
αποδεικνύεται μέσα από δράσεις προηγούμενων συνεργασιών ή επαφών μαζί τους με συντελεστή βαρύτητας 40%.
Γ. Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου με συντελεστή βαρύτητας
30%
                                            

                                                                                                                 

                                                        2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

                                       

Το συνολικό έργο (1.Περιγραφή του προγράμματος εμπειριών & δρομολόγιο ταξιδιών 2.Εκτέλεση του προγράμματος

φιλοξενίας δημοσιογράφων διαμορφωτών κοινής γνώμης και επαγγελματικών του τουριστικού χώρου 3.Μέτρηση

αποτελεσματικότητας  και  ειδικές  παρατηρήσεις)  θα  εκτελεστεί  σε  συνεννόηση  σε  ό,τι  αφορά  τις  επιμέρους

προδιαγραφές και  το χρονοδιάγραμμα του έργου με την αρμόδια  Δ/νση Τουρισμού της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας-Tμήμα Τουρισμού Σχεδιασμού & Συντονισμού και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-

2017. 
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                                             3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  παρούσας  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  Δέκα  Πέντε  Χιλιάδων  Ευρώ

(15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24% (12.096,77€  άνευ  Φ.Π.Α.),  η οποία  θα  βαρύνει  τον

προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01.

Η πληρωμή της αμοιβής  θα γίνει  μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και τη σύνταξη του

αντίστοιχου  πρωτοκόλλου  παραλαβής από  την  αρμόδια   Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής,  η  οποία

παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης και θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση.  

Η πληρωμή της αμοιβής  θα γίνει  κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις. 

Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  -  δικαιολογητικά.  Ο  Ανάδοχος

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η

οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές

άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που

τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις  ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή

προσφορά,  που  είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  στα  κράτη  –  μέλη  της

Συμφωνίας  για  τον  Ευρωπαϊκό  Οικονομικό  Χώρο ή  στα  κράτη –  μέλη  που  έχουν  κυρώσει  τη  Συμφωνία  περί

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97

(ΦΕΚ 139/Α),  υπό  τον  όρο  ότι  η  σύμβαση  καλύπτεται  από  την  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  συνάψει

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών

του τουρισμού  για την  προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

σε αγορές του εξωτερικού (fam trips)» σύμφωνα με τον άξονα Β΄ του Προγράμματος Τουριστικής

Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας

Πρόσκλησης,ο  εν  λόγω  φάκελος  θα  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  σφραγισμένους  ανεξάρτητους,  (3)  τρεις

υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:

   «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»    ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος     (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )
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Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής: 

α) Γενικές πληροφορίες  για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο

προσωπικό  ώστε  να   αποδείξει  ότι  διαθέτει  την  κατάλληλη  οργάνωση,  δομή  και  μέσα,  ώστε  να  ανταπεξέλθει

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους  δεν έχουν καταδικαστεί   με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

ε) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις

τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με

την προσφορά  υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει  στην ένωση ή

κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει  η σύσταση
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού  

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού

 ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης  

ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται  σε Κράτος εκτός Ελλάδας,  θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:
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α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή

των ακριβών αντιγράφων τους και

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημειώνεται  ότι  για  τα  δικαιολογητικά  (γ)  και  (δ)  εάν  η  κατάθεση  εντός  της  οριζόμενης  με  την

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή,

μπορεί να κατατεθεί  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν

τελεί  υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και  στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά.

Η Υπεύθυνη δήλωση  , στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα

ΚΕΠ υποβάλλεται: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από

τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς  και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  )

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του ενδιαφερόμενου πρέπει να περιγράψουν τα παρακάτω:

A. Εμπειρία  σε αντίστοιχα έργα  τουριστικής προβολής που τεκμηριώνεται με  βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου ή
καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση – συστατική επιστολή  επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου,  από τους   φορείς
(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συνεργάστηκαν μαζί του με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

B.  Δίκτυο  συνεργατών  -  opinion  leaders  (δημοσιογράφοι  τουριστικού  ρεπορτάζ,  ταξιδιωτικοί  πράκτορες,
προσωπικότητες  παγκόσμιας  εμβέλειας,  κλπ.)  από  τις  χώρες  στόχους  (Ισπανία,  Γαλλία,  Ισραήλ)  που  να
αποδεικνύεται μέσα από δράσεις προηγούμενων συνεργασιών ή επαφών μαζί τους με συντελεστή βαρύτητας 40%. 

Γ. Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου με συντελεστή βαρύτητας 30%

 
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του 
κόστους (βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής) 

Η αξιολόγηση  της  Τεχνικής  Προσφοράς  έχει  συντελεστή  βαρύτητας  80%  και  η  αξιολόγηση  της  οικονομικής
προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  σταδίου  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  η  Ειδική  Επιτροπή  Τεχνικής
Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείσθηκαν.

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
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1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους
της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες,
αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το πρακτικό
του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία,
και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω διαγωνισμού. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές
εφόσον οι  επί  μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι  πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως
καθορίζονται  με  τα  έγγραφα  της  σύμβασης,  αλλιώς  απορρίπτονται  και  ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  της
περαιτέρω διαδικασίας. 

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του ν. 4412/2016)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

A. Εμπειρία  σε αντίστοιχα έργα  
τουριστικής προβολής που τεκμηριώνεται 
με  βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου ή 
καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση – 
συστατική επιστολή  επιτυχούς 
ολοκλήρωσης έργου,  από τους   φορείς 
(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που 
συνεργάστηκαν μαζί του 

30%

B

Δίκτυο  συνεργατών  -  opinion  leaders
(δημοσιογράφοι  τουριστικού  ρεπορτάζ,
ταξιδιωτικοί  πράκτορες,  προσωπικότητες
παγκόσμιας  εμβέλειας,  κλπ.)  από  τις
χώρες στόχους (Ισπανία, Γαλλία, Ισραήλ)
που να αποδεικνύεται  μέσα από  δράσεις
προηγούμενων  συνεργασιών  ή  επαφών
μαζί τους 

40 %

Γ
 Σχεδιασμός,  μεθοδολογία  και  μέσα
οργάνωσης και υλοποίησης του έργου 30%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

ΣΤΠ = 0,30 * Α + 0,40 * Β + 0,30* Γ   

όπου:

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει  από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συντελεστή
βαρύτητας επι το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από  100 έως
120 βαθμούς. 
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Ως εκ τούτου, σε κάθε ένα κριτήριο έχει  δοθεί  σχετική βαρύτητα επί  τοις  εκατό,  έτσι  ώστε το άθροισμα των
σχετικών βαρυτήτων όλων των κριτηρίων να αθροίζει στο 100%. Η βαθμολογία των κριτηρίων είναι 100 για τις
περιπτώσεις  που  καλύπτονται  ακριβώς  οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του  Μέρους  Α  της  παρούσας  διακήρυξης.  Η
βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  έως 120 βαθμούς  όταν υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές.  Κάθε  κριτήριο
αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως
και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία και την λεκτική διατύπωση της
κρίσης ανά κριτήριο.

Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν  καλύπτουν  /  παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.

Η  Επιτροπή  εκδίδει  γνώμη  επί  της  βαθμολόγησης  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων
προτάσεων βαθμολόγησης. Η γνώμη επί τη βαθμολόγησης είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία
των παρόντων. Η βαθμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.2 του Ν.4412/2016, δεν προκύπτει
από το μέσο όρο των προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Κατά  συνέπεια,  για  κάθε  ένα  κριτήριο  η  επικρατέστερη  πρόταση  βαθμολόγησης  των  μελών  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού, θα πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του
κριτηρίου  αυτού.  Ακολούθως  θα  υπολογισθεί  το  άθροισμα  των  βαθμών όλων  των  κριτηρίων  που  αποτελεί  τη
Συνολική  Βαθμολογία  Τεχνικής  Προσφοράς  (ΣΤΠ)  του  κάθε  προσφέροντος.  Η  τελική  βαθμολογία  με  βάση  τα
παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

   Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος (  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  ).

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  για

την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η

οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί και θα

περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς  και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

 Σε  περίπτωση  που  η  συνολική  τιμή  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  εκάστου  είδους  υπερβαίνει  την

Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  συγκεκριμένου  είδους  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (όπως  απεικονίζεται  στον

Πίνακα ), η προσφορά του συμμετέχοντα στο συγκεκριμένο είδος θα απορρίπτεται. 

Φόροι, Φ.Π.Α., κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την

παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.

 Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην

περίπτωση  ιδιαίτερα  χαμηλών  οικονομικών  προσφορών  δύνανται  να  ζητηθούν  εγγράφως  οι  όποιες  πρόσθετες

διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή

μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.        

 

                                                            6. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να παράσχει τα προς προς προμήθεια είδη στον

προδιαγεγραμμένο  χρόνο  και  στην  ποιότητα  και  επίπεδο  σύμφωνα µε  την  προσφορά του και  τους  όρους  της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες, από την επόμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία

πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ’  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το  προβλεπόμενο  από  την  παρούσα

πρόσκληση.

                                                      7. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δεν δύνανται να υποβάλουν προσφορές  για τμήμα του έργου.

             8.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ              

  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους (βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής).

                             

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

        Με την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα  αποσφραγισθεί αρχικά  ο υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στη συνέχεια  θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν οι

τεχνικές προσφορές. Για όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν θετικά ως προς  τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και δεν

απορριφθούν  σύμφωνα  με  τη  βαθμολογία  την  οποία  θα  λάβουν,  θα  πραγματοποιηθεί  αποσφράγιση  των

«Οικονομικών προσφορών».

 Oι προσφορές κατατάσσονται σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο οποίος προκύπτει
ως ακολούθως:

Κατά  την  Τελική  Αξιολόγηση,  υπολογίζεται  η  συνολική  βαθμολογία  των  προσφορών  και  πραγματοποιείται  η
κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

                          ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)

   

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Επικρατέστερος  υποψήφιος  θα  είναι  ο  προσφέρων  µε  το  μεγαλύτερο  Τελικό  Βαθμό  Συνολικής  Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.).

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Αν υπάρχουν
περισσότεροι  Υποψήφιοι  με  Προσφορές  που  έλαβαν  την  ίδια  Τεχνική  Βαθμολογία,  ως  Ανάδοχος  επιλέγεται  ο
Υποψήφιος  που  προκύπτει  κατόπιν  κλήρωσης  (άρθρο  90,  παραγ.  4  του  Ν.4412/2016),  αφού  κληθούν  όλοι  οι
Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής (Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.  

                 
                                         10.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

   Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

                            11. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να καταθέσουν την  προσφορά τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), με την προυπόθεση ότι θα περιέλθει και θα πρωτοκολληθεί

με δική τους ευθύνη μέχρι τις 21–07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  Βασιλίσσης  Όλγας 198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη, οπότε θα πραγματοποιηθεί

αποσφράγιση των προσφορών  δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων, εφόσον το επιθυμούν αυτοπροσώπως ή

μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.

  Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία

και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές που θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο μετά την

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται. 

  Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα

µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 

 Για θέματα σε  ό,τι  αφορά το έργο:  στο τηλ.  2313 325506,Τμήμα Τουριστικού Σχεδιασμού και
Συντονισμού της Δ/νσηςΤουρισμού Π.Κ.Μ. (κα Γαϊτανάκη).

 Για λοιπά θέματα : στο τηλ. 2313 319883, Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

                                     
Με εντολή Π.Κ.Μ.

 Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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