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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  απευθείας  ανάθεση  του  έργου  µε  τίτλο «Παροχή
Τεχνικής Υποστήριξης  για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017»
        

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )».

2.  Το  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

3.   Τις  διατάξεις του Ν.4071/2012  Ρυθμίσεις  για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και  την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ  (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-2012),  άρθρο  6,  παρ.7  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το
ν.4257/2014 Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

4. 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».

5. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010).

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320 & 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016)

8.  Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς
και  παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10-2-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 243018(3917)/16-6-2017 (ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/27-6-
2017) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί τροποποίησης της υπ' αρίθμ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 απόφασης
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
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«Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης  για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017»

9. Την αριθμ. 156/2017 (ΦΕΚ 2142/τ.Β΄/παρ.5/22-06-2017) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
“Περί  μεταβίβασης  αρμοδιότητας  απευθείας  ανάθεσης  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  στην  Οικονομική  Επιτροπή  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

10.Το  υπ’  αριθμ.  1482/29-08-2017  πρωτογενές  αίτημα  του   Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.  (ΑΔΑΜ:
17REQ001870160) περί της αναγκαιότητας της έγκρισης πίστωσης από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων έτους
2017,  για  την  κάλυψη του  προγράμματος:  «Παροχή  Τεχνικής  Υποστήριξης   για  την  υλοποίηση  Δράσεων  στο  πλαίσιο  της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017» Η συνολική δαπάνη αφορά ποσό 15.000,00€ για το έτος 2017 .

11. Την  με  αρ.  Πρωτ.  358154(8494),358161(8495)/19-09-2017  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης με  ΑΔΑ:
6Β1Μ7ΛΛ-ΗΞΣ και ΑΔΑΜ: 17REQ001965715 με Α/Α 2975 του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης
της Π.Κ.Μ. – Κ.Α.Ε.02.21.01.721.9899.λθ.01 (καταχωρήθηκε με α/α 2813 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ.), με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 15.000,00
ευρώ για το οικονομικό έτος 2017 για το συγκεκριμένο έργο.

                                                                     Ανακοινώνει ότι
Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης  του  έργου  µε  τίτλο  «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης  για την
υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017», με κριτήριο κατακύρωσης  την
πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Δεκαπέντε Χιλιάδων  Ευρώ (15.000,00€) με ΦΠΑ
24%, η  οποία  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Π.Κ.Μ.  οικονομικού  έτους  2017  και  συγκεκριμένα  τον  ΚΑΕ
02.21.01.721.9899.λθ.01

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τη Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης (ΜΕΘ) για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017. Η εν λόγω
παροχή υπηρεσίας έχει  ως στόχο την υποστήριξη της ΜΕΘ στον απολογισμό των δράσεων που υλοποιήθηκαν σε επίπεδο
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  κατά  την  διάρκεια  της  Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας  Κινητικότητας,  καθώς  και  στην
υλοποίηση δράσεων μετά το πέρας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με σκοπό την διαρκή ευαισθητοποίηση των
πολιτών της περιοχής ευθύνης της σε θέματα, που άπτονται της αστικής κινητικότητας και ιδιαίτερα της αλλαγής συμπεριφοράς
των μετακινουμένων, επιλέγοντας τρόπους και μέσα μετακίνησης φιλικά προς το περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους της ΜΕΘ  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους
2017.

Ειδικότερα, πρόκειται για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά άρθρο 2 παρ. 1,  περ. 9 β του Ν. 4412/2016, καθώς
έχει  ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και   οργάνωση δράσης ευαισθητοποίησης για την Αστική Κινητικότητα,
καθώς και  σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις,  την υποστήριξη  της υλοποίησης  τους  με τη μεταφορά της απαραίτητης
σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω  δράσεων. 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει δύο φιλόδοξους στόχους αναφορικά με την αστική κινητικότητα:  (α) τη σταδιακή κατάργηση
της χρήσης συμβατικών αυτοκινήτων μέχρι το 2050 και (β) τη μετάβαση σε συνθήκες μηδενικών εκπομπών ρύπων στα μεγάλα
αστικά κέντρα μέχρι το 2030. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές στην Ευρώπη εδράζεται σε τέσσερις
πυλώνες: άνθρωποι, ανάπτυξη & εργασία, καινοτομία, όπως επίσης και ανταγωνιστικότητα & βιωσιμότητα.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για
την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.
Αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για να αναδειχθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στην προσπάθεια
τους να εμπεδώσουν ένα περιβαλλοντικά φιλικότερο προφίλ μετακινήσεων για τους πολίτες τους και να συνθέσουν μία πιο
βιώσιμη στρατηγική για τις μεταφορές στην περιοχή τους. 

Στη διάρκεια της εβδομάδας οι τοπικές αρχές των Ευρωπαϊκών πόλεων/κωμοπόλεων διοργανώνουν δράσεις ευαισθητοποίησης
στην κατεύθυνση της υιοθέτησης μέτρων και συμπεριφορών που εξυπηρετούν τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και
εξερευνούν τη δρομολόγηση αντίστοιχων μόνιμων παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τις συνθήκες της αστικής κινητικότητας. Η
υπόψη χρονική περίοδος δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους με τα ζητήματα των μεταφορών να συνεργαστούν και
να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες και αδυναμίες στον τομέα της κινητικότητας αλλά
και να διατυπώσουν καινοτόμες λύσεις, ιδέες και προτάσεις για την υλοποίηση μέτρων και επενδύσεων που θα επιφέρουν τη
μείωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και τη μεταστροφή των πολιτών στις δημόσιες συγκοινωνίες, το ποδήλατο και τη πεζή
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μετακίνηση. Η συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις της εβδομάδας κινητικότητας προσφέρει τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης,
ενημέρωσης  και  προβληματισμού τους  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  που συνδέονται  με  τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου
(κυκλοφοριακή συμφόρηση, τροχαία ατυχήματα, υποβάθμιση περιβάλλοντος κ.ά.) αλλά και τη συνειδητοποίηση των ωφελειών
που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός περισσότερου "πράσινου" προφίλ μετακινήσεων.

Συνοπτικά, η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας δίνει την ευκαιρία να διοργανωθεί, με τη συμμετοχή των
πολιτών, ένα ευρύ φάσμα δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και ταυτόχρονα προσφέρει το πεδίο για τις τοπικές αρχές,
τις ενώσεις πολιτών και όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα των μετακινήσεων να: (α) επικοινωνήσουν και να προωθήσουν
τις πρωτοβουλίες τους για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, (β) να ευαισθητοποιήσουν τους μετακινουμένους σχετικά με τις
αρνητικές επιπτώσεις των υφιστάμενων τάσεων της αστικής κινητικότητας στο περιβάλλον και  στην ποιότητα ζωής,  (γ) να
οικοδομήσουν συνεργατικά σχήματα σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος και (τυχόν) αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων, (δ) να
διεκδικήσουν  την  υλοποίηση  επενδύσεων  αναβάθμισης  των  συνθηκών  αστικής  κινητικότητας  και  (ε)  να  διερευνήσουν  την
υλοποίηση των (όποιων) σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας μόνιμου χαρακτήρα. 

Κορύφωση των εκδηλώσεων της Εβδομάδας αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» (22 Σεπτεμβρίου), κατά τη διάρκεια της
οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες
συγκοινωνίες.

Παρόλα αυτά, η προσπάθεια μεταστροφής των συνηθειών μετακίνησης των πολιτών σε πιο βιώσιμα πρότυπα, απαιτεί συνεχείς
δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και όχι αποσπασματικές εντός μιας στενά ορισμένης χρονικής περιόδου. Επομένως, αν
και το περιεχόμενο των δράσεων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, μπορεί να συμβάλλει στην
ευαισθητοποίηση των μετακινουμένων, δεν εκτιμάται πως θα συνδράμει σημαντικά στην αλλαγή των προτύπων μετακίνησής
τους, η οποία θα αποτελέσει το παράγωγο μιας εκστρατείας συνεχούς ενημέρωσης.   Προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται
σκόπιμη  η  διοργάνωση  δράσεων  ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης  των  πολιτών  ακόμα  και  μετά  το  πέρας  της  Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας. 

Επιπλέον, συχνό φαινόμενο αποτελεί η υλοποίηση αποσπασματικών δράσεων από κάθε Δήμο κατά την Εβδομάδα Κινητικότητας.
Σε συνδυασμό με την ανάγκη για μια στρατηγική συνεχούς ενημέρωσης, κρίνεται σκόπιμος ο απολογισμός των δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν  κατά  την  Εβδομάδα  Κινητικότητας,  η  πρόταση  βελτίωσής  τους  καθώς  και  ο  σχεδιασμός  συλλογικών
μελλοντικών δράσεων σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας, υπό την αιγίδα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

3. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας Υπηρεσίας είναι η υποστήριξη της ΜΕΘ στη(ν): 
1. διοργάνωση και το σχεδιασμό ειδικής δέσμης  δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μετακινουμένων

στο ΠΣΘ, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας, σχετικά με τα οφέλη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ειδικότερα:
 Έκδοση  Δελτίου  Τύπου κατά  τη  λήξη  των  εκδηλώσεων  –  δράσεων  της  Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας

Κινητικότητας, σχετικά με τον απολογισμό αυτών. Το Δελτίο Τύπου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΜΕΘ και
θα διανεμηθεί, αντίστοιχα, σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους τοπικούς φορείς. 

 Σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή Έντυπου Ενημερωτικού και Προωθητικού Υλικού για τη βιώσιμη
αστική  κινητικότητα (20.000  φυλλάδια)  στους  μετακινούμενους  πολίτες,  αναφορικά  με  τις  αρχές  της
βιώσιμης κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον. 

 Διοργάνωση ειδικής ημερίδας, με στόχο την ενημέρωση των φορέων και των πολιτών σε θέματα βιώσιμης
αστικής κινητικότητας, τον απολογισμό των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας  Κινητικότητας  2017  και  την  ενημέρωση  του κοινού  για  τις  δράσεις  της  ΜΕΘ σχετικά  με  την
βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην πόλη. 

 Αξιοποίηση Διαδικτύου και των υφιστάμενων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook,  Twitter
και  Ιστοσελίδες  ΜΕΘ) με  τη  δημιουργία  και  ανάρτηση  καταχωρήσεων,  κατά  τη  χρονική  περίοδο  της
σύμβασης, όπου θα παρουσιάζονται: (α) οι θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
και (β) οι εν εξελίξει δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που διοργανώνονται από τη ΜΕΘ αλλά
και  από άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα δίνεται  η δυνατότητα σχολιασμού/διαβούλευσης των
υπόψη θεμάτων από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η καταχώρηση αναρτήσεων μετά το
πέρας της σύμβασης θα γίνει με ευθύνη της ΜΕΘ. 

2. διοργάνωση  και  το  σχεδιασμό  ειδικής  δέσμης  συμμετοχικών δράσεων,  με  σκοπό  την  ενεργή  ενθάρρυνση  των
πολιτών στη χρήση περιβαλλοντικά φιλικότερων μέσων μετακίνησης και ειδικότερα:

 Ευαισθητοποίηση πολιτών για προβλήματα των Α.με.Α: Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθούν τα
προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  τα  Α.με.Α  κατά  τη  διάρκεια  απλών  μετακινήσεων.  Θα  επιχειρηθεί  η
πραγματοποίηση πορειών με τη χρήση τροχοκαθίσματος από Α.με.Α ή από εθελοντές πολίτες στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης ή και σε άλλους Δήμους του Π.Σ.Θ. Κατά τη διαδρομή με τροχοκάθισμα θα καταγράφονται (με
χρήση  οπτικών  μέσων)  όλες  οι  δυσκολίες  μετακίνησης  που  θα  προκύψουν  (π.χ.  πεζοδρόμια,  διαβάσεις,
παράνομη στάθμευση κ.λπ.).  Τα συμπεράσματα της δράσης θα διαδοθούν στο ευρύ κοινό με σκοπό την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους γύρω από το ζήτημα καθώς επίσης και στις αρμόδιες αρχές με σκοπό τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων άμβλυνσης των προβλημάτων προσβασιμότητας. 

3

ΑΔΑ: Ω5Ν47ΛΛ-ΧΑΑ



«Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης  για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017»

Για  την  υλοποίηση  των  ως  άνω  περιγραφόμενων  δράσεων  απαιτούνται  στελέχη  των  ειδικοτήτων
Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών με εμπειρία σε θέματα αστικών μεταφορών και μετακινήσεων και γνώση στην
διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης πολιτών σε  θέματα  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας.
Λαμβάνοντας  υπόψη το  υφιστάμενο  προσωπικό  της  ΜΕΘ,  αυτή  δε  διαθέτει  ούτε  τα  στελέχη  των παραπάνω
ειδικοτήτων, αλλά ούτε και την εξειδικευμένη περιγραφόμενη ως άνω εμπειρία. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
συνδρομή εξωτερικής βοήθειας «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης  για την υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας  Κινητικότητας  2017»  που  θα  αναλάβει  την  τεχνική  -  επιστημονική  υποστήριξη  της
Ομάδας Εργασίας της ΜΕΘ.

4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι δύο (2) μήνες, µε έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:

Π1: Ένα (1) Δελτίο Τύπου

Π2: 20.000 ενημερωτικά φυλλάδια για την βιώσιμη αστική κινητικότητα

Π3.: Πρακτικά Ημερίδας

Π4: Καταχωρήσεις/ Δημοσιεύσεις στα υφιστάμενα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Π5: Έκθεση Απολογισμού αναφορικά με τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

Π6: Έκθεση Απολογισμού αναφορικά με τις συμμετοχικές δράσεις. 

Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή από την οποία
καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες.

Η επίβλεψη, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα
γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης -  Παραλαβής (Ε.Ε.Π.)  που έχει  συγκροτηθεί µε απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ..

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθήκες,
εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο  ποσό των 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) με ΦΠΑ 24%, και θα
χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 02.21.01.721.9899.λθ.01 

Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των ανατεθειμένων
υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, 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.

6.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 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 παρόντος άρθρου 6 και του άρθρου 9 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 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 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 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 Τριμελούς Επιτροπής Τεχνικής
Αξιολόγησης, 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.

Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς :

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου (κατανόηση των απαιτήσεων
του έργου και του περιβάλλοντος εφαρμογής του στη Θεσσαλονίκη
και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία, σαφήνεια της μεθοδολογικής
προσέγγισης και συνάφεια µε τις ιδιαιτερότητες του έργου) 

60%

Β Αποτελεσματικότητα  και  λειτουργικότητα  της  οργάνωσης  και
διοίκησης της Ομάδας Έργου

40%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ   100%

Κατά  το  στάδιο  της  Αξιολόγησης  της  Τεχνικής  Προσφοράς,  υπολογίζεται  η  συνολική  βαθμολογία  των  Προσφορών  και
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, με βάση τον παρακάτω τύπο:

ΣΤΠ = 0,60 * Α1 + 0,40 * Α2 

όπου:

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

Ai (i=1, 2) : η βαθμολογία των επιμέρους Κριτηρίων για κάθε τεχνική προσφορά σε ακέραιους αριθμούς

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η συνολική βαθμολογία ΣΟΠι της κάθε οικονομικής
προσφοράς ΟΠ ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:

ΣΟΠ=100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ: είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

Η  διενεργούσα υπηρεσία κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο οποίος
προκύπτει ως ακολούθως:

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε Προσφέροντος, υπολογίζεται με τον τύπο:

ΤΒΑ= (ΣΤΠ*Σ1)+ (ΣΟΠ* Σ2)= (ΣΤΠ*0,80)+(ΣΟΠ * 0,20)

όπου:
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ΤΒΑ= Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Προσφέροντος
ΣΤΠ= Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Προσφέροντος
ΣΟΠ= Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος
Σ1= Συντελεστής βαρύτητας για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
Σ2= Συντελεστής βαρύτητας για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς
Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας   8  0  %.  
Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας    2  0     %  .
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας.

   Οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας και Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων με
τον μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ).
    Προσφορές που έχουν ίσο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή, οι ισοδύναμες
προσφορές  κατατάσσονται  κατά  φθίνουσα  σειρά  ως  προς  την  Συνολική  βαθμολογία  της  Τεχνικής  Προσφοράς  (ΣΤΠ).
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία.

   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.

7  .ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών ορίζεται η  Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2017 και  ώρα 15:00.

Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμιά υποβολή συμπληρωματικών ή  διευκρινιστικών  στοιχείων,
εκτός  εκείνων  που  τυχόν  ζητηθούν  από  την  Αναθέτουσα Αρχή. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει  να έχουν συνταχθεί  στην Ελληνική γλώσσα και  σύμφωνα µε τα
αναφερόμενα στο παρόν. 

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  και  θα  πρωτοκολληθούν  στη  γραμματεία  της  Γενικής  Δ/νσης  Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας, 3ος όροφος, γραφείο 3, στο νέο κτίριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου
64,  μέχρι  την  ως  άνω  ημέρα  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  τους.  Η   ημερομηνία  υποβολής
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της  ΠΚΜ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα
γραφεία του Τμήματος  Προμηθειών Π.Κ.Μ., παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους την    Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.  

Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του
προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν  αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν  και να
επανασφραγισθούν  χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική         συνοδευτική         επιστολή         (εντός ή εκτός   φακέλου  ), στην οποία θα πρέπει
να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η  ένωση εταιριών που υποβάλλει την προσφορά.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς εμπεριέχει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους υποφακέλους, µε τις ενδείξεις που αναφέρονται
στη διακήρυξη:

Υποφάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  σε  δύο  αντίτυπα,  τα  περιεχόµενα  των  οποίων  περιγράφονται
παρακάτω.
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Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,σε δύο αντίτυπα, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται παρακάτω.

Υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που  είναι  σφραγισμένος  επί  ποινή  αποκλεισμού  , σε  δύο  αντίτυπα, τα
περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται παρακάτω.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των
όρων  της  πρόσκλησης.

Οι  προσφορές  δεσμεύουν τους  προσφέροντες για  ενενήντα (90)  ημερολογιακές  ημέρες από την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8  . ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  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 Ε.Ε.

Στο Φάκελο  Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1) Ποινικό μητρώο

2) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα

3) Πιστοποιητικό   οικείου επιμελητηρίου,   από όπου θα προκύπτει η επαγγελματική  δραστηριότητα, σε ισχύ.

 Σημειώνεται ότι για όποιο από τα δικαιολογητικά 1,2,3 ο υποψήφιος δε δύναται να τα προσκομίσει στο καθορισμένο χρονικό
διάστημα οφείλει να τα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση. Τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά θα προσκομιστούν υποχρεωτικά από τον
ανάδοχο πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο). 

4) Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  του  νομίμου
εκπροσώπου του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής των τελευταίων 30
ημερολογιακών ημερών, δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής  στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:

α) Η προσφορά ισχύει και  δεσμεύει  τον υποψήφιο ανάδοχο για 90 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της απευθείας
ανάθεσης.  
β) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
γ) Ο Ανάδοχος  ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις  που θα  αναλαμβάνει όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου   ως ακολούθως:  
α)  Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η
πλέον  πρόσφατη τροποποίηση  του  καταστατικού (φωτοαντίγραφο),  το  Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής  Συνέλευσης  για  την
εκλογή  του  ισχύοντος  Διοικητικού  Συμβουλίου  (ακριβές  αντίγραφο  εκ  του  πρωτοτύπου)  και  το  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 (φωτοαντίγραφα).

β)   Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και
το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

γ)  Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.) φωτοαντίγραφο του
πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

δ)   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

[Όσον  αφορά  τα  νομικά  πρόσωπα  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  πρέπει  να  προσκομίζεται  για  τους  διαχειριστές,  στις
περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  για  τον
διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)]  
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Όλα τα  απαραίτητα  έγγραφα και  στοιχεία  μπορούν να  προσκομιστούν σε  ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
αντιγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ.
74/τ. Α’/26-03-2014).
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.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε
Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.   

9.   ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”  

Ο  υποφάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  διαιρείται  στις  εξής  ενότητες,  τα  περιεχόμενα  των  οποίων  περιγράφονται  στη
συνέχεια:

Α. Πρόταση μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου 

Β. Οργάνωση και διοίκηση του έργου

Η ενότητα «Πρόταση μεθοδολογικής  προσέγγισης  του  έργου»  περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του έργου που
καλείται  να  εκτελέσει  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  και  τη  μεθοδολογική  προσέγγιση  που  κρίνεται  ως  καταλληλότερη  να
ανταποκριθεί  στις  ανάγκες και  απαιτήσεις του έργου όπου να τεκμηριώνεται  ο τρόπος µε τον οποίο αντιμετωπίζονται  οι
ιδιαιτερότητες και οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι.

Η Ενότητα «Οργάνωση και διοίκηση του έργου» περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης και του τρόπου
λειτουργίας της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, την κατανομή ευθυνών/αρμοδιοτήτων στα µέλη της
ομάδας, το διάγραμμα ροής παραγωγής των παραδοτέων του και την περιγραφή του τρόπου διοίκησης του έργου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει Ομάδα Έργου για την ορθή διεκπεραίωση της
εργασίας που θα συνεργαστεί με την Ομάδα Έργου της ΜΕΘ σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο 1.3 και 1.4 της παρούσης.
Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

α) Επικεφαλής  -  Συντονιστής,  Μηχανικός  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  με  ειδίκευση  που  να  αποδεικνύεται  από
πανεπιστημιακό τίτλο πάνω σε θέματα «Σχεδιασμού Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Μεταφορών», με τριετή
αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγκοινωνιακές μελέτες, έργα σχεδιασμού μεταφορών, έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
έργα  αξιολόγησης  συστημάτων  μεταφορών  /  συγκοινωνιών,  σχετικές  έρευνες  συλλογής  πρωτογενών  δεδομένων.
Επιπλέον, να διαθέτει κατ’ ελάχιστον έξι έτη συνολικής εμπειρίας σε θέματα Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδιασμού,
διαχείρισης  - υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να μιλά Άριστα
την  Αγγλική  Γλώσσα.  Τέλος,  θα  πρέπει  να  έχει  εμπειρία  στο  σχεδιασμό  εκδηλώσεων  στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας. 

β) Ένας Μηχανικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδίκευση που να αποδεικνύεται από πανεπιστημιακό τίτλο πάνω σε
θέματα  «Σχεδιασμού  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Συστημάτων  Μεταφορών»,  με  τριετή  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε
συγκοινωνιακές  μελέτες,  έργα  σχεδιασμού  μεταφορών,  έργα  βιώσιμης  αστικής  κινητικότητας,  έργα  αξιολόγησης
συστημάτων μεταφορών / συγκοινωνιών, σχετικές έρευνες συλλογής πρωτογενών δεδομένων.  Επίσης, θα πρέπει να μιλά
Άριστα την Αγγλική γλώσσα.

γ)  Ένα άτομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με εμπειρία σε δράσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο εθνικών και  ευρωπαϊκών
προγραμμάτων

Για κάθε μέλος της ομάδας έργου απαιτείται η προσκόμιση των τίτλων σπουδών καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από
το οποίο να προκύπτει η εμπειρία του σε ανάλογες δράσεις.

10.   ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η
οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από
το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους νόμιμους εκπροσώπους των προσφερόντων.

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην
ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς 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 των   15.0  00,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% θα  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11  . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά  ο υποφάκελος  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος
θα  αξιολογηθεί  από  τη  διενεργούσα  υπηρεσία  και  όσες  προσφορές  θα  αξιολογηθούν  θετικά  ως  προς  τα  Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των Τεχνικών Προσφορών. Οι τεχνικές προσφορές μόνο θα αποσφραγισθούν από τη
διενεργούσα υπηρεσία ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση.
Μετά,  αφού  η  Τριμελής  Επιτροπή  Τεχνικής  Αξιολόγησης  αξιολογήσει  και  βαθμολογήσει  τις  τεχνικές  προσφορές  των
συμμετεχόντων  οικονομικών φορέων,  θα  αποτυπώσει  τη  διαδικασία  σε  πρακτικό  το  οποίο  θα αποστείλει  στη  διενεργούσα
υπηρεσία. Κατόπιν, όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα τεχνικά στοιχεία θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των
«Οικονομικών  προσφορών»  όπου  και  θα  καταγραφούν   οι  οικονομικές  προσφορές  με  φθίνουσα  σειρά.  Στη  συνέχεια,  η
διενεργούσα υπηρεσία κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο οποίος
προκύπτει σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6 της παρούσας πρόσκλησης: Επιλογή Αναδόχου- Κριτήριο
Αξιολόγησης.
Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., ύστερα από
εισήγηση του Τμήματος  προμηθειών της Π.Κ.Μ.  προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ.  Εν  συνεχεία,  με  επιμέλεια του
Τμήματος Προμηθειών της Π.Κ.Μ. η Απόφαση Ανάθεσης της Ο.Ε. κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

12  . ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

1.  Οι  προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους οικονομικούς  φορείς  επί  ενενήντα  (90)  ημέρες,  προσμετρούμενες  από την
επομένη της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

΄

 1  3.Δ  ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και
εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης συναφών με το αντικείμενο του διαγωνισμού έργων.

14.ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται  μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων
μερών.
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Με Εντολή Π.Κ.Μ.
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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