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A∆A: 6ΦΝ37Λ6-ΝΘΦ
Πάτρα, 10/11/2022
Αριθµ. Πρωτ.: 5066

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. Δ/νση

: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Τ.Κ.

: 264 41 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες : Ελένη Πουλιάση
Τηλέφωνο

: 2613 611 403

E-mail

: epouliasi@mou.gr

ΠΡΟΣ

MERIT CONSULTING HOUSE
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Δουκίσσης Πλακεντίας 3
15234 Χαλάνδρι Αττικής

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου
«Υποστήριξη της Μονάδας Γ’ ΕΥΔ Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ για τη διενέργεια
διαγωνισμού άνω των ορίων δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας
του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005
(ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη,
τις υποδομές και την υγεία.
5. Το Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 61α/21-3-22)
6. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1026/2018 (Β/5968/2018) απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
7. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021)
8. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-032015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7του
Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.
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9. Την Υπ. αριθμ. 76861/29-7-2022 (ΦΕΚ 4174Β/5-8-2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου
65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32681/ ΕΥΘΥ 335/23-032015 (Β’ 713) υπουργικής απόφασης
10. Την με αριθμ. πρωτ. 3521/9-08-2022 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΚΤ του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 - Τελική Περίοδος»
(κωδικός ΟΠΣ: 5176676) στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Την με αριθμ. πρωτ. 3522/9-08-2022 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΤΠΑ του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 - Τελική Περίοδος»
(κωδικός ΟΠΣ: 5179130) στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την με αριθμ. πρωτ. 1113/ 29-03-2016 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο:
«Πληροφόρηση & Επικοινωνία ΠΕΠ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ: 5000461) στο Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
13. Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2016ΕΠ00110007
14. Την αναγκαιότητα εφαρμογής της επικοινωνιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020.
15. Την εξειδίκευση του αποδέκτη στο αντικείμενο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε την MERIT CONSULTING HOUSE, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, (ΑΦΜ 801282533 ΔΟΥ
Χολαργού), Δουκίσσης Πλακεντίας 3, 15234 Χαλάνδρι Αττικής, για την ανάθεση του έργου με
τίτλο: «Υποστήριξη της Μονάδας Γ’ ΕΥΔ Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ για τη
διενέργεια διαγωνισμού άνω των ορίων δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο της Τεχνικής
Βοήθειας του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» στην κατηγορία CPV 79400000-8.
Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Πληροφόρηση & Επικοινωνία ΠΕΠ 2014-2020»
με κωδικό MIS 5000461.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική
Ελλάδα, για το σχεδιασμό την προετοιμασία και τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την υλοποίηση
Δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της
Τεχνικής Βοήθειας (Άξονες Προτεραιότητας 6 & 7).
Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την ΕΥΔ θα αναλάβει:
1. Την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων
επικοινωνίας και πληροφόρησης που θα διακηρυχθούν στο πλαίσιο των έργων:
«Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΤΠΑ του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 Τελική Περίοδος» (κωδικός ΟΠΣ: 5179130) &
«Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ΕΚΤ του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 Τελική Περίοδος» (κωδικός ΟΠΣ: 5176676)
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
2. Την προετοιμασία του/των τευχών δημοπράτησης για την εν λόγω διακήρυξη άνω των
ορίων, με τα συνημμένα σε αυτά έγγραφα, σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της Ενιαίας
Αρχής Συμβάσεων, σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών
3. Την υποστήριξη της Μονάδας Γ’ για την ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω τευχών μέσω
ΟΠΣ προκειμένου για τη προέγκρισή τους από την αρμόδια Μονάδα Β2 της ΕΥΔ ΠΔΕ

22PROC011575994 2022-11-10

A∆A: 6ΦΝ37Λ6-ΝΘΦ

4. Την υποστήριξη της Μονάδας Γ’ για τη διενέργεια του/των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
μέχρι του σταδίου της κατακύρωσης του αποτελέσματος του/των διαγωνισμών και την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της θα υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα διμηνιαίες ενδιάμεσες εκθέσεις εργασιών, όπου θα
περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν στο χρονικό διάστημα αναφοράς.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Την υλοποίηση του έργου παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει Επιτροπή Παραλαβής του
Έργου η οποία ορίζεται με βάση την κείμενη διαδικασία.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το οποίο θα
πιστοποιούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Η Επιτροπή Παραλαβής είναι αρμόδια για την
οριστική παραλαβή του έργου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες με έναρξη την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης ανάθεσης. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί
αιτιολογημένα και όχι πέραν της λήξης της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €)
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της
ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2016ΕΠ00110007 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα
προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου,
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και εξ
επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο
Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις ανά δίμηνο
μετά την οριστική παραλαβή των διμηνιαίων εκθέσεων – αναφορών, αφού προσκομισθούν όλα
τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και τη πληρωμή. Η αμοιβή του αναδόχου
υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων και παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ: www.dytikiellada.gr
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ), Πατρών Αθηνών 28, Α΄όροφος- 1ος όροφος, Πάτρα
26441 (Γραμματεία), μέχρι την Παρασκευή 18/11/2022, από τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00
μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία
γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας
Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος.
Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων
της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας
Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να
έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και τα περιεχόμενα του φακέλου
της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - (β) ένας (υπο)φάκελος με
την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:
Α. Δικαιολογητικά
1. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης.
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, για
φορείς μη Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για
κάθε νόμιμη χρήση.
3. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του διευθύνοντα
συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ., προκειμένου αυτά να αναζητηθούν
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), του Προσφέροντα, με την οποία δηλώνεται
ότι:
Α) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής:
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους.
Β) ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016, όπως αναλύεται διεξοδικώς στην κατευθυντήρια Οδηγία Νο. 20 της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).
Γ) ότι δεν έχει υποβληθεί στην ανάδοχο εταιρία κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δ) ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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Β. Τεχνική Προσφορά:
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η υποψήφια ανάδοχος εταιρία σκοπεύει να προσεγγίσει το
έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, τη μεθοδολογία υλοποίησης
του έργου, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.
Γ. Οικονομική προσφορά:
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€)
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ή δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του
έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και
εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά
συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον
ανάδοχο.
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της
παρούσας Πρόσκλησης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται
την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι
δεν έχει παραταθεί.
ΑΝΑΘΕΣΗ
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την
οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα
εκδοθεί απόφαση ανάθεσης του έργου.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την παρακολούθηση και παραλαβή της αξιολόγησης και για την διασφάλιση της ποιότητας των
παραδοτέων θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα αποτελείται από
στελέχη της ΕΥΔ Προγράμματος Δυτική Ελλάδα.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος

Νεκτάριος Φαρμάκης

