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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ
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-----------------------------ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ
ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505
E-mail:geoteeam@otenet.gr
Web site: www.geotee-anmak.gr

Ππακηικά 5ηρ ςνεδπίαζηρ έηοςρ 2013
ηηρ Γ.Δ. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πηελ Θαβάια, ζήκεξα, 3 Πεπηεκβξίνπ 2013 θαη ψξα 10:00 θαη χζηεξα απφ ηελ κε Α.Ξ:
745/26-8-2013 πξφζθιεζε ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. παξ/ηνο Αλ.
Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ., ζηα γξαθεία ηνπ παξ/ηνο ζηελ Θαβάια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8
ηνπ Λ.1474/84 & άξζξν 16 ηνπ Ξ.Γ. 334/85 κε παξφληεο ηνπο:
θ.θ. Βαξνχδε Ιεσλίδα
Αληηπξφεδξν
Θενραξίδε Θενράξε
Κέινο
Εάββν Θσλ/λν
Κέινο
Θαηζατηε Ιπδία
Νξγαλ. Γξακκαηέα
Κπζηαθίδε Εαθείξε
Ξξφεδξν
Ξεηξά Αλαγλψζηε
Ρακία
Ρζάκε Αιέμαλδξν
Κέινο
Απφληεο ηνπο θ.θ.:
Γνπιγεξίδε Απφζηνιν
Κέινο
Ιαγνχδα Σξήζην
Κέινο
Πηέθν Θσλ/λν
Γελ. Γξακκαηέα
Πσηεξηάδε Γεκήηξην
Κέινο
Γξακκαηέαο επί ησλ πξαθηηθψλ ε ππάιιεινο ηνπ παξ/ηνο Διέλε Ρζαηαιπά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.

Δπηθχξσζε Ξξαθηηθψλ
Δλεκέξσζε γηα ηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζηα επαγγεικαηηθά καο ζέκαηα (άδεηεο άζθεζεο
επαγγέικαηνο, ππεχζπλνη επηζηήκνλεο ζηα γεσξγηθά θάξκαθα, ζπληαγνγξάθεζε
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θ.α.)
3. Γηαθαηλφκελε δηαζεζηκφηεηα ππαιιήισλ ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ.
4. Πρεδηαζκφο κέηξσλ / δξάζεσλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ
2014-2020
5. Απφςεηο καο γηα ηηο αλαξηήζεηο ησλ Γαζηθψλ Σαξηψλ
6. Γηαθνκηζηηθφο αγσγφο ΡΑΟ
7. Ππληνληζκφο δξάζεψλ καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαχζεο ησλ θαιακηψλ ζηα Ρελάγε
Φηιίππσλ
8. «Γεκηνπξγία Πήκαλζεο Ξνηφηεηαο θαη Ππλεξγαζίαο κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Λέζηνπ,
Βηζησλίδαο, Ηζκαξίδαο» - απνηειέζκαηα ζχζθεςεο εξγαζίαο
9. Αηηήκαηα απφ θνξείο θαη ζπλεδέιθνπο
10. Δλεκέξσζε - Δθδειψζεηο
11. Νηθνλνκηθά ζέκαηα - δαπάλεο
12. Γηάθνξα
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12. Γιάθοπα
………………………………………………………………………………………………………………………………..
η) Ππόσειπορ διαγυνιζμόρ ζηα πλαίζια ηος ΑΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

Ρν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην έξγν ηνπ ΔΠΞΑ: Ρνπηθφ Πρέδην γηα ηελ Απαζρφιεζε
"Ππγθξάηεζε Λέσλ Δπηζηεκφλσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα (ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ)".
Πην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην έξγν απηφ, ην ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ έρεη αλαιάβεη,
κεηαμχ άιισλ, ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο Γξάζεο 6.02: "Δθπφλεζε θαη εμεηδίθεπζε
business plan" κε πξνυπνινγηζκφ 34.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.
Ζ Γξάζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ "ΡΝΞΠΑ
ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ" κε ίδηα κέζα ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί κε αλάζεζε ζε
εμσηεξηθφ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ αλάζεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί
πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο γηα 15 κέξεο
ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ εηαίξνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ ηεο
Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο.
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ,
εγθξίλεη ηελ επηζπλαπηφκελε πξνθήξπμή ηνπ, απνθαζίδεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ θαη ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο
"ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ" γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξψλ θαη ζπγθξνηεί
επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο Γ.Δ. θ.θ.
Εαθείξην Κπζηαθίδε – γεσπφλν, Αλαγλψζηε Ξεηξά - γεσιφγν, θαη Αιέμαλδξν Ρζάκε
- δαζνιφγν.
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ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
"ςγκπάηηζη Νέυν Δπιζηημόνυν ζηην Πεπιθέπεια"
(ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ)

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΡΗΡΙΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ:
«ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΓΟΑΠΖΠ 6.02: "ΔΘΞΝΛΖΠΖ & ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ BUSINESS
PLAN" ΡΝ ΡΝΞΠΑ "ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ"»
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 34.500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
ΘΟΗΡΖΟΗΝ: Ππκθεξφηεξε πξνζθνξά
ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ: Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, Δι. Βεληδέινπ 55 - 65403 Θαβάια

- Ξαξάξηεκα

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ: Γεςηέπα, 23 επηεμβπίος και ώπα 9:30.

Η Ππάξη ζυγχπημαηοδοηείηαι από ηο Ευπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ
«ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΡΑΗ 6.02: "ΔΚΠΟΝΗΗ & ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ
BUSINESS PLAN" ΣΟΤ ΣΟΠΑ "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ"»

Η Γιοικούζα Δπιηποπή ηος Παπαπηήμαηορ Αναηολικήρ
Γευηεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδορ (ΓΔΩΣΔΔ ΑΜ)

Μακεδονίαρ

ηος

Έρνληαο ππφςε:

Ρελ 8058/7.11.2012 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε ΑΚΘ κε ηελ νπνία ε Ξξάμε

"ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ
ΛΔΩΛ
ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΩΛ
ΠΡΖΛ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
(ΠΛΔΞΩΠ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ)" εληάρζεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ










Γπλακηθνχ" κε θσδηθφ MIS 376917
Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 2.475/νηθ.3.33/10.01.2012 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ,
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο
πνπ νξίδεη ην «Πχζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο Διέγρνπ θαη
Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο:
ηεο δξάζεο 7: «Ρνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ
ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο» ηεο Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 1: Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο
απαζρφιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο
ζηελ Απαζρφιεζε» θαη
ηεο δξάζεο 3: «Ρνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο
Θαηεγνξίαο Ξαξέκβαζεο 1: «Ξξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4: «Ξιήξεο
ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ»
ζην πιαίζην ηνπ Ρνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 4
παξάγξ 4.1 απηήο
Ρελ απφθαζε Λν6 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πχκπξαμεο ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ηεο 12.12.12 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Ξξάμεο
"ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΛΔΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΩΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ (ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ)" κε
ίδηα κέζα
Ρελ απφθαζε 12.ζη/3-9-2013 ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο «Τλοποίηζη ημήμαηορ ηηρ
Γπάζηρ 6.02: "Δκπόνηζη και εξειδίκεςζη business plan" ηος ΣΟΠΑ ΤΝΔΠΩ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ»
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Ν ζπλνιηθφο αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (34.500,00 €) ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ζ εξγαζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20072013» ηνπ ΔΠΞΑ.
Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξξάμεο "ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ" ή/θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ (www.geotee-anmak.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο - Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο (www.teeam.gr) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην Ππληνληζηή Δηαίξν, ηελ 6ε Πεπηεκβξίνπ 2013.
Αλαπφζπαζηα κέξε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ κε
ηα αθφινπζα παξαξηήκαηα:

Ρν Ξαξάξηεκα Α ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.

Ρν Ξαξάξηεκα Β ζην νπνίν παξαηίζεληαη πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.

Ρν Ξαξάξηεκα Γ ζην νπνίν παξαηίζεηαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ A: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
A.1: Ζ Ξξάμε "Ππγθξάηεζε Λέσλ Δπηζηεκφλσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα (ΠΛΔΞΩΠ

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ)"
A.2: Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ
Α.3: Ξαξαδνηέα
Α.4: Γηάξθεηα Έξγνπ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Β.1: Ρίκεκα
Β.2: Ρξφπνο Ξιεξσκήο
Β.3: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
Β.4: Ηζρχο Ξξνζθνξψλ
Β.5: Ξαξαιαβή - Θαηάξηηζε - πνβνιή Ξξνζθνξψλ
Β.5.1: Ρξφπνο Ιήςεο ησλ Δγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ
Β.5.2: Σξφλνο, Ρφπνο θαη Ρξφπνο πνβνιήο Ξξνζθνξψλ
Β.5.3: Ρξφπνο Πχληαμεο Ξξνζθνξψλ
Β.5.4: Ξεξηερφκελα πνθαθέισλ
Β.6: Απνζθξάγηζε
Β.7: Ρξνπνπνίεζε Πχκβαζεο - Δπέθηαζε Αληηθεηκέλνπ
Β.8: Γεληθνί Όξνη
Β.8.1: Απαγφξεπζε ππνθαηαζηάζεσο ζηε ζχκβαζε
Β.8.2: Ξεξίπησζε Αθχξσζεο
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ: ΚΔΘΝΓΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
Γ.1: Ρερληθή Αμηνιφγεζε
Γ.2: Νηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε
Γ.3: Νινθιήξσζε Αμηνιφγεζεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Α1. Η ΠΡΑΞΗ "ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟ ΝΔΟ ΔΜΠΟΡΙΟ
(Π.Α.Ν.ΔΜΠΟΡΙΟ)


Ρίηινο:
Τγκπάηηζη Νέυν ΔΠιζηημόνΩν ηην Πεπιθέπεια (ΤΝΔΠΩ Πεπιθέπεια)



Δπσλπκία Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο
Αναπηςξιακή ύμππαξη: Τγκπάηηζη Νέυν ΔΠπιζηημόνΩν ηην Πεπιθέπεια
Development partnership: Retaining New Scientists in Periphery



Ππληνληζηήο θνξέαο θαη κέιε ζχκπξαμεο
Ππληνληζηήο:

Αζηηθή κε Θεξδνζθνπηθή Δηαηξία "Κεραληθνί γηα ηελ Θνηλσλία"

Κέιε:

Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο
Γηθεγνξηθφο Πχιινγνο Γξάκαο
Γηθεγνξηθφο Πχιινγνο Θαβάιαο
Ηαηξηθφο Πχιινγνο Γξάκαο
Ηαηξηθή Δηαηξία Θαβάιαο
Φαξκαθεπηηθφο Πχιινγνο Γξάκαο
Φαξκαθεπηηθφο Πχιινγνο Θαβάιαο
Νδνληηαηξηθφο Πχιινγνο Γξάκαο
Νδνληηαηξηθφο Πχιινγνο Θαβάιαο
Ξεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο
Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΠΔΔ
ΘΔΘ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θαβάιαο



Γξάζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε Ξξάμε
1.01

Κειέηε θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ

2.01

Γηαθξαηηθή εκεξίδα κε ζέκα: "Ξξνβιήκαηα παηδηθήο ειηθίαο ζε επηρεηξήζεηο
επηζηεκφλσλ - Ρα πέληε πξψηα ρξφληα"

2.02

Ζκέξα θαξηέξαο λέσλ επηζηεκφλσλ ζηε Γξάκα

2.03

Ζκέξα θαξηέξαο λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ Θαβάια

2.04

Ζκεξίδα δηθηχσζεο ΡΝΞΠΑ ΑΚΘ - Θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ

7

ΑΔΑ: ΒΛ9646ΨΧΛΨ-Η0Ζ

3.01

Ηζηνζειίδα - Βάζε δεδνκέλσλ σθεινπκέλσλ - Θαηαζθεπή, θηινμελία &
ζπληήξεζε

3.02

Δθδειψζεηο ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο νκάδαο - ζηφρνπ ζηε Γξάκα

3.03

Δθδειψζεηο ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο νκάδαο - ζηφρνπ ζηελ Θαβάια

3.04

Δθδήισζε ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Γξάκα

3.05

Δθδήισζε ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Θαβάια

3.06

Έθδνζε θπιιαδίσλ θαη αθίζαο πξνβνιήο ηεο Ξξάμεο

3.07

Έθδνζε θαη δηαλνκή DVD κε φια ηα πξντφληα ηνπ έξγνπ

3.08

Οαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο παξνπζηάζεηο - Newsletters ζηνρεπκέλεο
δεκνζηφηεηαο

4.01

Ίδξπζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο

5.01

Ξξφγξακκα θαηάξηηζεο σθεινπκέλσλ (Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Eπηθνηλσλία –
Marketing )

5.02

Δπηκφξθσζε σθεινπκέλσλ

6.01

Δλέξγεηεο επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ θαη δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο

6.02

Δθπφλεζε θαη εμεηδίθεπζε business plan

6.03

Mentoring

6.04

πνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ σθεινπκέλσλ επί 3 κήλεο κεηά ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζε απαζρφιεζεο

6.05

Ξαξνρή ππνζηήξημεο θαη δηεπθφιπλζεο (λνκηθά, εξγαζηαθά, θνξνινγηθά,
δηνηθεηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά)

Α2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ


Δθπφλεζε πξφηππσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνπο θιάδνπο:

Δκπφξην

Ξξσηνγελήο παξαγσγή

Γηθεγνξηθά γξαθεία

Ηαηξεία

Νδνληηαηξεία



Δμαηνκηθεπκέλε γηα θάζε έλα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο σθεινχκελνπο ηνπ ΡΝΞΠΑ
"ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ" εμεηδίθεπζε ηνπ πξφηππνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ηνλ
αθνξά

Α3. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ


5 πξφηππα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θιάδνπο
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Δμεηδηθεπκέλα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν σθεινχκελν πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ζπλεδξίεο εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηηο νπνίεο ζα
απαζρνιεζνχλ ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ κε ζπλνιηθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο 400
αλζξσπνψξεο.

Α4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Ζ δηάξθεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο είλαη 6 κήλεο απφ ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο. Ζ
δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ θαη αλαδφρνπ
ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ππεξβεί ρξνληθά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πινπνίεζεο ηεο Ξξάμεο
"ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ".
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

B1.

TIMHMA

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ επξψ (34.500,00 €) ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΞΑ. Ζ εξγαζία
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» ηνπ ΔΠΞΑ.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ. Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη θφξνη, ηπρφλ ππέξ
ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε.
Πε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη αζάθεηεο σο πξνο ην θφζηνο,
θξπθά θφζηε θιπ.
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, δελ γίλνληαη δεθηέο.
Νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κε ζπλνιηθή έθπησζε κεγαιχηεξε απφ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνθεξπζζφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ρακειέο θαη ειιείςεη
ζαθνχο θαη αλαιπηηθήο ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα απνξξηθζνχλ. Ζ ηεθκεξίσζε απηή ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεηαη ζε ρσξηζηή ελφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ
αλαδφρνπ θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαθέινπ ηεο
πξνζθνξάο. Ζ φπνηα έθπησζε πέξαλ ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθεξπζζφκελνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ, θαη’ ειάρηζην, λα ηεθκεξηψλεηαη κε
βάζε ηα αθφινπζα ζεκεία (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 52 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 θαη
ηνπ Άξζξνπ 55 Νδεγία 2004/18/ΔΘ):
ί.
ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ηεθκεξηψλνληαο
ζαθψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
ζηνηρεία) θαη ηα επηκέξνπο θέληξα θφζηνπο, ηα νπνία ηε δηαθνξνπνηνχλ, θαζψο επίζεο
θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε
ζπλνιηθνχ θφζηνπο πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ.
ii.
ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή/θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν
πξνζθέξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, παξαζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα αλαιπηηθά
ζηνηρεία (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά), ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηηο φπνηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο
πθίζηαληαη, θαζψο επίζεο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε εμαηξεηηθά
επλντθέο ζπλζήθεο εθθίλεζεο θαη πινπνίεζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο εξγαζίαο.
iii.
ηελ πξσηνηππία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά αηρκήο πνπ δηαθνξνπνηνχλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη
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δηαζθαιίδνπλ ην νηθνλνκηθφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
iv.
ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο
πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο.
v.
ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα.
Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε έθπησζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%, ε αδπλακία ησλ
ππνςήθησλ αλαδνρψλ λα ηεθκεξηψζνπλ πιήξσο θαη κε απφιπηε ζαθήλεηα ηα αλσηέξσ
ειάρηζηα απαηηνχκελα θξηηήξηα, ζα νδεγήζεη απηνκάησο ζηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ
ηνπο.

B2.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ παξάδνζε θαη απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ. Ζ πιεξσκή ζα
γίλεη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ
αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.

B3.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
ή έλσζε/θνηλνπξαμία απηψλ, πνπ ζηελ νκάδα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο δηαζέηνπλ ζηειέρε
ηθαλά λα παξέρνπλ ζπλαθείο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.
Ρα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα
νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ / ζπλεξγαηψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα
γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.
Ξξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο είλαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ λα εθάξκνδαλ
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ην πξφηππν ISO9001:2008, πηζηνπνηεκέλν απφ
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη κε πεδίν εθαξκνγήο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην επξσπατθψλ ή εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη
δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ.

B4.

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ γηα ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Β5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Β.5.1 Σπόπορ Λήτηρ ηυν Δγγπάθυν ηος Γιαγυνιζμού
Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ην ηεχρνο πξνθήξπμεο απφ ηελ έδξα ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαη ε παξαιαβή ηνπο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier. Πηελ
πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία
απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο.
Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη κπνξνχλ επίζεο λα "θαηεβάζνπλ" ην ηεχρνο πξνθήξπμεο απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ (www.geotee-anmak.gr) ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο - Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο (www.teeam.gr) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην Ππληνληζηή Δηαίξν.

Β.5.2 Υπόνορ Σόπορ και Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών
Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηε Γεπηέξα 23 επηεμβπίος 2013 και ώπα
9:30, ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΓΔΩΡΔΔ-ΑΚ, Δι.Βεληδέινπ 55 - 65403 Θαβάια, κε απεπζείαο
παξάδνζε ή κέζσ ΔΙΡΑ ή κέζσ courier. Πηηο πεξηπηψζεηο παξάδνζεο κέζσ ΔΙΡΑ ή κέζσ
courier, ην ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ
πξνζθνξψλ.
Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο.

Β.5.3 Σπόπορ ύνηαξηρ Πποζθοπών
Νη Ξξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε ένα (1) ανηίηςπο,
δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο
φξνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ή, εθφζνλ απηνί δελ
κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλνλ ζηελ Αγγιηθή. Δθηφο απφ ηα
δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα ε Ξξνζθνξά θαηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε επξέσο
δηαδεδνκέλν καγλεηηθφ κέζν (κφλν ε Ρερληθή Ξξνζθνξά), εληφο ηνπ ππνθαθέινπ πνπ θέξεη
ηελ έλδεημε "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ".
Πην θάθειν θάζε Ξξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:

Ζ ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα

Ν πιήξεο ηίηινο ηεο Γηαθήξπμεο

Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ

Ρα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ

Ζ θξάζε "Λα κελ αλνηρζεί απφ ηελ πεξεζία"
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Κέζα ζην θάθειν ηεο Ξξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ Ξξνζθνξά ζηνηρεία
θαη ζπγθεθξηκέλα:

Ρα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
ππνθάθειν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε "ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ".

Ρα ηερληθά ζηνηρεία ηεο Ξξνζθνξάο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
ππνθάθειν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ".

Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Ξξνζθνξάο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
ππνθάθειν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε "ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ".
Νη παξαπάλσ ππνθάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

Β.5.4 Πεπιεσόμενα Τποθακέλυν

Φάκελορ δικαιολογηηικών
Ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
1.

2.
3.
4.

πεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο:

Γελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ.
118/2007

Γελ ηειεί ζε θάπνηα θαηάζηαζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ
εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007

Γελ ηειεί ζε θάπνηα θαηάζηαζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ
εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.

Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007,

Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ

Γειψλεη φηη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή
Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
Γήισζε νξηζκνχ αληηθιήηνπ
Δμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο (εθφζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ).

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Δπηηξνπή ζα ελεξγεί κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδνρψλ. Πε θακία πεξίπησζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
δελ δηθαηνχηαη ζην πιαίζην ησλ δηεπθξηλήζεσλ λα ηξνπνπνηεί νπζηψδεηο φξνπο ηεο
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πξνζθνξάο ηνπ.

Σεσνική πποζθοπά
Ν θάθεινο "Ρερληθή Ξξνζθνξά" ζα πεξηέρεη:
1.

Ρα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ
εξγαζηψλ θαη απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη:

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (φλνκα ή επσλπκία,
δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φλνκα
αξκνδίνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά), ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο
ηεο επηρείξεζεο

Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο (λνκηθή κνξθή, απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο, νξγαλφγξακκα, ππνδνκή θαη εμνπιηζκφο,
εθαξκνδφκελα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα)

Θαηάινγν έξγσλ πνπ πινπνίεζε ν ππνςήθηνο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ κε
ηε κνξθή ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα θαη κε έκθαζε ζηα έξγα πνπ είλαη ζπλαθή κε
ην δεκνπξαηνχκελν
α/α

2.

3.

Ξειάηεο

Πχληνκε πεξηγξαθή ηεο
εξγαζίαο

Γηάξθεηα
εθηέιεζεο

Ξξνυπνιν
-γηζκφο

Ξαξνχζα
θάζε

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεχεη λα
πξνζεγγίζεη ην έξγν, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ελεξγεηψλ
ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κέζσλ, κε ηα νπνία ν Αλάδνρνο
ζθνπεχεη λα πινπνηήζεη ην έξγν θαζψο θαη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν
ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο
επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ έξγνπ.

Ξαξνπζίαζε ηεο νκάδαο έξγνπ (θαηά εηδηθφηεηεο) θαη ηεο νξγάλσζήο ηεο, θαη ηεο
θαηαλνκήο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ζηα κέιε ηεο,
Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηεθκεξηψλεη ηελ επάξθεηα θαη
εκπεηξία ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ.

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ
παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο ή λα παξάζρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο. Πηελ πεξίπησζε απηή, νη
πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ή λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο
δηεπθξηλήζεηο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο
δεηεζνχλ.
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Οικονομική πποζθοπά
Ν θάθεινο "Oηθνλνκηθή Ξξνζθνξά" πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζε πξσηφηππν ζθξαγηζκέλν
θαη ππνγεγξακκέλν έληππν ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή καδί κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. πνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηά νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν
ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςή ηεο.
Ζ πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ
πξνζθέξνληα, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πξνεθηηκψκελν ηίκεκα γηα ην ζχλνιν ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ επξψ (34.500,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. Ζ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο:

Ρν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη
ην Έξγν, ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΞΑ).

Ρν πνζφλ (ζε επξψ) ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ θαη

Ρν ζπλνιηθφ πνζφ (ζε επξψ) έλαληη ηνπ νπνίνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη
ηελ εξγαζία κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΞΑ. Πην αλσηέξσ πνζφλ ζα πεξηιακβάλνληαη νη
ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έξγν
(ακνηβέο πξνζσπηθνχ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θιπ).

B6.

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηε Γεςηέπα, 23
επηεμβπίος 2013 και ώπα 9:30 ζηα γξαθεία ηνπ ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ, Δι.Βεληδέινπ 55 - 65403
Θαβάια.

Β7.

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ - ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

Ζ Πχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη αλαδφρνπ κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 24, παξ. 4 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ
εγθξίζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ
Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα, ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ή άιισλ γεγνλφησλ. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα
ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηεο ή
παξφκνηεο ππεξεζίεο.

15

ΑΔΑ: ΒΛ9646ΨΧΛΨ-Η0Ζ

Β8.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

πνθαηάζηαζε Αλαδφρνπ
Πηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Αλαδφρνπ, απαγνξεχεηαη ε
ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο.
Αληηθαηάζηαζε κέινπο νκάδαο έξγνπ
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ζηειέρε κε εηδηθφηεηεο θαη πξνζφληα φπσο
δειψλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Ρξνπνπνίεζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο
έξγνπ ζα είλαη δπλαηή κεηά απφ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Γηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνηειεί αηηία θαηάπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ
Ρν ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ δελ θέξεη θακία επζχλε γηα πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ
ζπκκεηνρή ελφο θαη κφλν ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ δελ ζπληζηά αηηία αθχξσζήο
ηνπ.
Αλαζεψξεζε ηηκψλ
Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Φφξνη – Ρέιε - Θξαηήζεηο
Ν Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Αλσηέξα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα
ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ν φξνο
πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα θαη γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
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Δπίιπζε δηαθνξψλ
Νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
ππνγξαθεί κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Αλαδφρνπ, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
Ξιεξνθφξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Ξιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην
ΓΔΩΡΔΔ ΑΚ, Δι.Βεληδέινπ 55 - 65403 Θαβάια, ηειέθσλν 251.0222942.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Γ1.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Ρα θξηηήξηα πνπ ζα
ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, έρνπλ σο εμήο:
Α/Α

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΝ

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ
ΒΑΟΡΖΡΑΠ

1

Θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξξάμεο
ΡΝΞΠΑ "ΠΛΔΞΩΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ"

30%

2

Δκπεηξία ηνπ πξνζθέξνληνο. Θαηάινγνο θπξηφηεξσλ ζπλαθψλ
έξγσλ πνπ πινπνίεζε ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο

30%

3

Θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο. Κεζνδνινγία θαη
κέζα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο

15%

4

Ξαξαδνηέα ηεο εξγαζίαο θαη ξεαιηζηηθή εθηίκεζε
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο

10%

5

Ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηνπ
ηξφπνπ νξγάλσζήο ηεο. Ξξνζφληα ησλ κειψλ ηεο

15%

ΠΛΝΙΝ

100%

Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη
απνιχησο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο. Ζ βαζκνινγία απηή
απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο, φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο.
Γηα θάζε ππνςήθην, ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ΒΡΞ) εμάγεηαη σο
άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ επί ηνλ αληίζηνηρν
ζπληειεζηή βαξχηεηαο.
Πηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε αλεγκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο
απφ ηνλ ηχπν:
ΑΒΡΞ = ΒΡΞ / ΒΡΞmax
φπνπ:
ΑΒΡΞ:
Αλεγκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ
ΒΡΞ:
Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ
ΒΡΞmax:
Ζ κεγαιχηεξε απφ ηηο βαζκνινγίεο ηερληθήο πξνζθνξάο φισλ ησλ ππνςεθίσλ
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Γ2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε αλεγκέλε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηνλ
ηχπν:
ΑΒΝ = ΝΞmin / ΝΞ
φπνπ:
ΑΒΝ:
Αλεγκέλε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ
ΝΞ:
Νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ)
ΝΞmin:
Ζ κηθξφηεξε απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ ππνςεθίσλ

Γ3.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Ωο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ
ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:
ΠΒ = 0.90 x ΑΒΡΞ + 0.10 x ΑΒΝ
φπνπ:
ΠΒ:
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε ππνςεθίνπ
ΑΒΡΞ:
Αλεγκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ
ΑΒΝ:
Αλεγκέλε βαζκνινγία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ
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«ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΡΑΗ 6.02: "ΔΚΠΟΝΗΗ &
ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ BUSINESS PLAN" ΣΟΤ ΣΟΠΑ "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ"»

Ζκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: ....................................

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη ρεηξφγξαθα κε θεθαιαία γξάκκαηα)

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ ΣΩΟΗΠ ΦΞΑ (ζε επξψ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)
Νινγξάθσο

Αξηζκεηηθψο

ΦΞΑ (ζε επξψ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)
Νινγξάθσο

Αξηζκεηηθψο

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ ΚΔ ΦΞΑ (ζε επξψ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)
Νινγξάθσο

Αξηζκεηηθψο

Ρφπνο – Ζκεξνκελία

πνγξαθή & Πθξαγίδα

.......................................................
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Αθξηβέο αληίγξαθν
Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ.
Εαθείξεο Κπζηαθίδεο
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