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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Σο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»
Ζχοντασ υπόψθ:
1.

1. Σθν με αρικμ. 226/21-01-2013 απόφαςθ του Δ του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι»

2.

Σθν με αρικμ. πρωτ.2.16968/6.3960 – 31/07/2012 Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου «ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ»

3.

Την με αριθμ. Πρωη. 2.19991/6.4699- 04/10/2012 διαηύπωζη ζύμθωνης γνώμης

4.

Το με αριθμ. Πρωη. 241-10/10/2012 απόθαζη σλοποίηζης με ίδια μέζα

5.

Το ΠΔ 60/2007

6.

ηο ΠΔ 118/2007

7.

Σθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του παραπάνω ζργου

Προκθρφςςει πρόχειρο διαγωνιςμό με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά για τθν επιλογι
αναδόχου για τθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ Πράξθσ «ΗΩΟΔΟΧΟ ΠΘΓΘ_Κοινωνικζσ δομζσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχιασ ςτο Διμο ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ» με κωδικό ΟΠ 377360 του οποίου είναι δικαιοφχοσ το
Κζντρο Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι». Σο ζργο χρθματοδοτείται από ευρωπαϊκοφσ και εκνικοφσ
πόρουσ.
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ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν.
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω κριτιρια επί ποινι αποκλειςμοφ :
1. Να διακζτουν εμπειρία ςτθ διαχείριςθ - υλοποίθςθ και ςτθν παροχι τεχνικισ ςτιριξθσ ςε
δθμόςιουσ φορείσ ι/και Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ για τθν υποβολι και υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων.
2. Να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO9001/2008 ςτο πεδίο ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα
Θ ομάδα ζργου Επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να αποτελείται κατζλαχιςτον από :
 Ζναν οικονομολόγο με άδεια λογιςτι – φοροτεχνικοφ τουλάχιςτον Β τάξθσ με εμπειρία ςτθν
Οικονομικι διαχείριςθ και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκοφ
Κοινωνικοφ Σαμείου για τα εξισ προγράμματα: Κ.Π EQUAL, Βοικεια ςτο πίτι, Κζντρα Θμερθςίασ
Φροντίδασ Θλικιωμζνων, Μονάδεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ . Θα πρζπει να ζχει εκτελζςει και να
προςκομίςει Σουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ με Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ ι άλλουσ φορείσ Άςκθςθσ
Κοινωνικισ Πολιτικισ κακϊσ και μία κατ ελάχιςτον ςφμβαςθ με μια Δθμοτικι Κοινωφελισ
επιχείρθςθ ςτο αντικείμενο τθσ λογιςτικισ και οικονομικισ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων
του Ε.Κ.Σ. τθ τελευταία εξαετία.
 Ζναν οικονομολόγο με άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ Α τάξθσ με 10ετθ εμπειρία.
 Ζναν οικονομολόγο με τετραετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων.

τισ περιπτϊςεισ όπου ο υποψιφιοσ είναι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων όλα τα παραπάνω
νοείται ότι κα πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Επιπλζον κα πρζπει να ςυντρζχουν οι παρακάτω λόγοι :
α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι.
β) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία,
παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ κακϋ υποτροπι ι εγκλιματα τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.
γ) Να μθν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπισ με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα
τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε.
δ) Να μθν ζχουν λόγω καταδίκθσ ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και δεν ζχει λιξει ο χρόνοσ που
ορίςτθκε για τθ ςτζρθςθ.
ε) Να μθν τελοφν είτε υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) είτε υπό ςυνδυαςμό και των δφο προθγουμζνων.
2

ςτ) Οι άντρεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ
τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ κατ’ αναλογία του άρκρου 5 του
Ν.2683/1999.
Θ) Να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ παροχι λογιςτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ του Κζντρου
Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» ωσ δικαιοφχου κακϊσ και των υπόλοιπων φορζων ΜΚΧ που
υλοποιοφν δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ «ΗΩΟΔΟΧΟ ΠΘΓΘ_Κοινωνικζσ δομζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
φτϊχιασ ςτο Διμο ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ»
υγκεκριμζνα o ανάδοχοσ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ :

1. Σθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ όλθσ τθσ πράξθσ και τθσ κάκε δράςθσ
ξεχωριςτά
2. Σθ λογιςτικι παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ ςυνολικά και ςε κάκε φορζα ΜΚΧ που υλοποιεί δράςθ
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πράξθσ
3. Σθν κακοδιγθςθ και τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ όλων των εταίρων του ζργου ςτθν εκτζλεςθ
του προχπολογιςμοφ τουσ και ςτθν υλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου με βάςθ τθ ςχετικι
νομοκεςία και τουσ οδθγοφσ του προγράμματοσ
4. Σθ ςυλλογι και ταξινόμθςθ των παραςτατικϊν των Δαπανϊν όλθσ τθσ Πράξθσ
5. υμπλθρϊνει τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τα αντίγραφα παραςτατικϊν,
ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα για τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν.
6. Ελζγχει τθ τιρθςθ , τθν ορκότθτα και τθν καταχϊρθςθ των παραςτατικϊν ςτοιχείων όλων των
δαπανϊν που αφοροφν ςτθν Πράξθ.
7. Την καηάπηιζη και θεώπηζη από ηην απμόδια ΔΟΥ, ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιών, με κάθε
εξωηεπικό ζςνεπγάηη

8. Με εςθύνη ηος αναδόσος δημιοςπγείηαι ξεσωπιζηή λογιζηική μεπίδα (ιδιαίηεποςρ ηπιηοβάθμιοςρ
λογαπιαζμούρ ανά δπάζη και Φοπεα ΜΚΦ)

Θ χρονικι διάρκεια του ζργου αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και διαρκεί πζρα από
τθ διετία που διαρκεί θ Πράξθ και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν αποπλθρωμι αυτισ.
Ο Προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 31.500,00 ευρϊ ςυν Φ.Π.Α . 23%.
Θ πλθρωμι του ζργου κα πραγματοποιείται τμθματικά ςε δόςεισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατίκενται ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ μζχρι τθν
Παραςκευι 22/02/2013 και ϊρα 14.00 π.μ.
Προςφορζσ που κα κατατεκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ. Δεν κεωρείται εμπρόκεςμθ θ αποςτολι
εντόσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ από ταχυδρομείο ι εταιρεία ταχυμεταφοράσ.
2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τρεισ (3) μινεσ, προςμετροφμενοι από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
3.1 Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
3.2 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν παροχι.
3.3 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
3.4 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
3.5 Σα ςτοιχεία του αποςτολζα.
4. Με ποινι αποκλειςμοφ, υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ
φζρει τισ πιο πάνω ενδείξεισ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
5. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και
ειδικότερα ωσ εξισ:
5.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τον κυρίωσ φάκελο («ΦΑΚΕΛΟ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ») με τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ :
I. Σθ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
II.
III.
IV.

Σον πλιρθ τίτλο του φορζα που διενεργεί το διαγωνιςμό
Σον αρικμό, το τίτλο τθσ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ (επωνυμία, διακριτικόσ τίτλοσ, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax κλπ).

Ο «ΦΑΚΕΛΟ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να περιζχει τουσ εξισ τρεισ ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ
φακζλουσ :
I. Σο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτον οποίο κα περιζχονται τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ

(άρκρο 5) ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»,
Σο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςτον οποίο κα περιζχονται τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ
ςφραγιςμζνο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,

II.

Σο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφραγιςμζνο, και με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και ο οποίοσ κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.

III.
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Οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και
τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Προςφορζσ που δεν ζχουν χωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ α) δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ β)
τεχνικισ προςφοράσ και γ) οικονομικισ προςφοράσ κα απορρίπτονται.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται και ςε περίπτωςθ που υπάρξουν θ προςφορά κα
απορρίπτεται.
Προςφορζσ, που κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ κα είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ ι κα ςυνδυάηονται με
προχποκζςεισ άςχετεσ με τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, δε κα λθφκοφν υπόψθ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ .

Περιεχόμενα φακζλου Δικαιολογθτικϊν
Ο Φάκελοσ αυτόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
1. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ςυντρζχουν για τον υποψιφιο τα κωλφματα του άρκρου 2 και ότι όλα τα
ςτοιχεία του και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτον φάκελο είναι αλθκι και ακριβι.
2. Ζναρξθ δραςτθριότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.
3. Βεβαίωςθ εγγραφισ από το οικείο επιμελθτιριο.
4. Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 1 κα πρζπει να προςκομιςτοφν
βιογραφικά ςυνοδευομζνθ από Τπεφκυνθ Διλωςθ και για τον πρϊτο οικονομολόγο τουλάχιςτον 3
ςυμβάςεισ και τιμολόγια με Αναπτυξιακζσ εταιρίεσ ΟΣΑ και μια τουλάχιςτον επιπλζον ςφμβαςθ με
Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχειριςεισ με αντικείμενο τθ λογιςτικι και οικονομικι παρακολοφκθςθ
προγραμμάτων του ΕΚΣ, θ ζναρξθ δραςτθριότθτάσ του και θ άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ. Για τον
δεφτερο οικονομολόγο θ ζναρξθ επαγγζλματοσ και άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ Α τάξθσ.
5. Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν ISO 9001/2008.
Περιεχόμενα φακζλου Σεχνικισ Προςφοράσ
Ο φάκελοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία και τα χαρακτθριςτικά του υποψιφιου που αποδεικνφουν τθν
ποιότθτα των εργαςιϊν και τθ τεχνικι ικανότθτα του. Ειδικότερα θ δομι τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα
πρζπει να περιλαμβάνει ςαφζςτατα τα αναφερόμενα ςτον παρακάτω πινάκα ζτςι ϊςτε να προκφπτει θ
βακμολόγθςθ του ανά κρατθτιριο με βάςθ το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του.

Α/Α

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

υντελεςτισ
Βαρφτθτασ

Βακμόσ
κριτιριου
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Α.
A.1
Α.2
A.3

Β.

Πρόταςθ προςζγγιςθσ
Μεκοδολογία, τεχνικζσ και εργαλεία υλοποίθςθσ του
ζργου
Περιγραφι των επιμζρουσ εργαςιϊν και των πακζτων
εργαςίασ
Ανάλυςθ φάςεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ
του ζργου
ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ Α

20%

80-110

20%

80-110

20%

80-110

60%

Εμπειρία

Καταλλθλότθτα, Εμπειρία, Γνϊςεισ , και
Αποτελεςματικότθτα του Τποψθφίου, εταιρικό
προφίλ, βιογραφικό/α ςθμείωμα/τα
ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ Β
ΤΝΟΛΟ Α+Β
*Θ τεχνικι προςφορά δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ 20 ςελίδεσ .
Β.1

40%

80-110

40%
100%

Περιεχόμενα φακζλου οικονομικισ προςφοράσ
τον φάκελο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» θ οποία
πρζπει να περιλαμβάνει τθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σο ποςό ςε ΕΤΡΩ
το οποίο κα αναλφεται ςε κακαρό ποςό, ςε ΦΠΑ που αντιςτοιχεί ςε αυτό κακϊσ και ςε ςυνολικό ποςό
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, ολογράφωσ και αρικμθτικά, ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο
ανάδοχοσ το ζργο. τθν περίπτωςθ που το ποςό ολογράφωσ δεν ςυμπίπτει με το ποςό αρικμθτικά
κεωρείται ςωςτό αυτό που αναγράφεται ολογράφωσ. Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ που αναγράφεται
εςφαλμζνοσ Φ.Π.Α, αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν υπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ/ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘΝ ΠΙΟ
ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α. Σα ςτάδια του διαγωνιςμοφ είναι τα εξισ:
1ο Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
2ο Βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε όςουσ ζχουν προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
3ο Αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και εξαγωγι τελικϊν αποτελεςμάτων.
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Β. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά και πραγματοποιείται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα παρακάτω
βιματα:
1ο βιμα: Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
Δικαιολογθτικά για τον ζλεγχο είναι τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2ο βιμα: Βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, γίνεται μόνο για τουσ υποψιφιουσ που ςφμφωνα
με τα προαναφερκζντα ζχουν περάςει επιτυχϊσ το ςτάδιο του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ ζχουςα εκπλθρϊςει τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ
προχποκζςεισ. Θ βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικοφ Φακζλου
ςε ςχζςθ με τα ακόλουκα επί μζρουσ κριτιρια.
Σεχνικι προςφορά που βακμολογείται κάτω από 80 ζςτω και ςε ζνα (οποιοδιποτε) από τα επιμζρουσ
κριτιρια, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Προςφορζσ που παρουςιάηουν κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου οργάνου για τθν αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και
τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προχποκζςεισ και τεχνικζσ – επαγγελματικζσ ικανότθτεσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ
πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, μετά από γνωμοδότθςθ του οργάνου αυτοφ. Αντίκετα, δεν
απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ.
Για κάκε προςφορά υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτι κα κρικεί αποδεκτι βακμολογοφνται τα επί μζρουσ
ςτοιχεία των ομάδων. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε ομάδασ κυμαίνεται από 80 βακμοφσ (αν θ
προςφορά ζχει γίνει τεχνικά αποδεκτι αλλά δεν καλφπτονται πλιρωσ οι όροι τθσ διακιρυξθσ) μζχρι 110
βακμοφσ αν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Αν καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ,
βακμολογείται με 80 βακμοφσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων του είναι το γινόμενο του επί μζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ
είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των ςτοιχείων και όλων των ομάδων. Θ τελικι
βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 ζωσ 110 βακμοφσ.
3Ο βιμα: Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ – Σελικό αποτζλεςμα
Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθ ςφνταξθ ςχετικοφ
πρακτικοφ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ κα πραγματοποιθκεί το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν.
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά είναι διατυπωμζνθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ και δεν
υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου ςθμειϊνεται θ ςυνολικι προςφερόμενθ (αιτοφμενθ) αμοιβι
του Διαγωνιηόμενου.
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Θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθ τελικι επιλογι τθσ πιο ςυμφζρουςασ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ
τον ακόλουκο τφπο :
Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά
Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ i
Kmin Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι (χωρίσ Φ.Π.Α)
Κi Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i (χωρίσ Φ.Π.Α)
Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςε όςα δεκαδικά ψθφία κρικεί αναγκαίο.
Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ (με ςτρογγυλοποίθςθ ςε όςα δεκαδικά ψθφία κρικεί
απαραίτθτο για τελικι κατάταξθ των προςφορϊν). ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επικρατζςτερθ είναι θ
προςφορά με το μεγαλφτερο Βi.
Θ επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν
προςφορϊν κάκε προςφζροντοσ, κα ςυντάξει πρακτικό κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ.
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
Για πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Κένηρο Ειδικών Παιδιών

«Ζωοδόχος Πηγή» Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο
Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr τισ
ϊρεσ από 10:00 ζωσ 14:00.
(κο Χ. Σηαμοφςθ)
Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου Ειδικϊν Παιδιϊν «Ηωοδόχοσ Πθγι» για το χρονικό
διάςτθμα από 07/02/2013 ζωσ 22/02/2013. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό
αποτελεί θ λιψθ του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ για κάκε υποψιφιο ανάδοχο από τα γραφεία τθσ «Ηωοδόχου
Πθγισ».
Ο Πρόεδροσ

Φερετηάκθσ Μάριοσ
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