
                                                                                  

                                                        

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :“Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  το  έργο:
«Σύμβουλος  Δημοσιότητας  των  Κοινωνικών  Συμπράξεων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Συνδρομής  και  Συνοδευτικών  Μέτρων,  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος
2017», με απευθείας ανάθεση”.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

1.  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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. 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/τ' Α΄/11-4-2012)

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

4. Το Π.Δ.80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-2016)

5. Το Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27-
11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

6. 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).

7. Το Π.Δ.28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

8.  Τις  διατάξεις  του Ν.  4412/2016  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ).

9. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί  αύξησης των χρηματικών ποσών του
ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
(Φ.Ε.Κ. 1291/τ. Β΄/11-08-2010).

10. Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ τ. Α' /13-7-2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.
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12. Την αριθμ.  Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας
– Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του
Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ.
74/τ. Α’/26-03-2014).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστικούς αυτού.

15.  Την  Εκτελεστική  απόφαση  (ΕΕ)  C(2014)  9803  final  της  15ης  Δεκεμβρίου  2014  σχετικά  με  την  έγκριση  του
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και/ή  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  στήριξη  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

16. Την υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση
των  παρεμβάσεων  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ι  {Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}» ( Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ 1064/ Β΄))

17.  Την  υπ’  αριθμ.  Δ23/οικ.  45101/3206/12.10.2015  απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,  Ανάπτυξης  & Τουρισμού και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο
2015−2016,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  το  οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015).

18. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α
ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».

19. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1051/20-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΒΧΟΞ7Φ-ΥΑΩ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του  Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  αναφορικά  με  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

20. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1054/20-5-2016 (ΑΔΑ: 9ΚΛΣΟΞ7Φ-ΛΡΩ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του  Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  αναφορικά  με  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

22. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1053/20-5-2016 (ΑΔΑ:65ΘΚΟΞ7Φ-ΞΡ8) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του  Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  αναφορικά  με  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

23. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1056/20-5-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΠΦΟΞ7Φ-Λ02) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του  Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  αναφορικά  με  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1052/20-5-2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΨΟΞ7Φ-Δ6Β)Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του  Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  αναφορικά  με  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

25. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/20-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΚΩΚΟΞ7Φ-28Ψ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε η
ένταξη  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του  Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  αναφορικά  με  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
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26. Την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380045, με προϋπολογισμό 7,433,666.69 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

27. Την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380048, με προϋπολογισμό 2,059,405.45 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ

28. Την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380047, με προϋπολογισμό 1,000,523.21 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
ΚΙΛΚΙΣ

29. Την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380050, με προϋπολογισμό 1,777,101.67 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
ΠΕΛΛΑΣ

30. Την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380046, με προϋπολογισμό 2,278,238.02 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
ΣΕΡΡΩΝ

31. Την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380049, με προϋπολογισμό 824,720.53 €, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
Χαλκιδικής

32.  Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  271582/874/28-6-2016  (ΑΔΑΜ:  16REQ004668342)  βεβαίωση  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.
Θεσσαλονίκης Δυτικό Τμήμα, περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος

33. Την υπ’ αριθμ. οικ. 271567/872/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004668897) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ημαθίας

34. Την υπ’ αριθμ. οικ. 271574/873/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004673589) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κιλκίς

35. Την υπ’ αριθμ. οικ. 271589/875/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004674412) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πέλλας

36. Την υπ’ αριθμ. οικ. 271597/876/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004671771) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Σερρών

37. Την υπ’ αριθμ. οικ. 270602/877/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004674808) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος
της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Χαλκιδικής

38. Το υπ’ αριθμ.  οικ. 292771/2937/17-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., με το
οποίο ζητήθηκε απ’ το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου.

39. 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)
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Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται  να  προβεί  σε  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  Ν.4412/2016,  για  το  έργο:
«Σύμβουλος Δημοσιότητας των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την υλοποίηση
των  Δράσεων  Αποκεντρωμένων  Προμηθειών  Τροφίμων  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  και  Συνοδευτικών  Μέτρων,  στο
πλαίσιο του Ε.Π.  «Επισιτιστικής και  Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος 2017». Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31-12-2017.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ποσό των Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων
Οκτακοσίων Ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα της:

1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  14.880,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 12.000,00 ευρώ)

2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε.  ΗΜΑΘΙΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2000,00 ευρώ)

3.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΚΙΛΚΙΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  1.240,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1000,00 ευρώ)

4.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΠΕΛΛΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  1.860,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 1.500,00 ευρώ)

5.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΣΕΡΡΩΝ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  3.100,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.500,00 ευρώ)

6.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1000,00 ευρώ)

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1  . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   TOY   ΕΡΓΟΥ  

1.1 Εισαγωγή

      Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία
φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, μέσω των
αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της (ΠΕ)  σε  έξι  Κοινωνικές  Συμπράξεις,  οι  οποίες  υλοποιούν Δράσεις  Προμήθειας
Τροφίμων  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  καθώς  και  Συνοδευτικών  Μέτρων  (δράσεις  που  στοχεύουν  στην  κοινωνική
ενδυνάμωση, ενσωμάτωση, επανένταξη των ωφελουμένων), σε σύνολο περίπου 60.000 ωφελούμενων.

        Η περιοχή εφαρμογής των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων και αντίστοιχα του έργου του Αναδόχου, είναι:

1.Για  την  Κοινωνική  Σύμπραξη  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ  οι  εξής  Δήμοι  του  Νομού  Θεσσαλονίκης:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΒΟΛΒΗΣ, ΔΕΛΤΑ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ,
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

2.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ το σύνολο του Νομού Ημαθίας

3.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ το σύνολο του Νομού Κιλκίς

4.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ το σύνολο του Νομού Πέλλας

5.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ το σύνολο του Νομού Σερρών

6.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής.

1.2 Αντικείμενο του Αναδόχου

Το έργο αφορά στην προετοιμασία, σχεδιασμό και εκτέλεση των Ενεργειών Δημοσιότητας των Δράσεων των έξι Κοινωνικών
Συμπράξεων της ΠΚΜ στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το έτος 2017. Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου
αφορά στην υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων για τον
προσδιορισμό/εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και  την εκπόνηση και  εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου
Δράσης του Προγράμματος. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου αναλαμβάνει:
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Α. Τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση του Στρατηγικής Δημοσιότητας του Προγράμματος, σύμφωνα με τους στόχους, τις
κατευθύνσεις, καθώς και με την ευρύτερη πολιτική επικοινωνίας του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η Στρατηγική Δημοσιότητας του
Προγράμματος, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 Τους Επιχειρησιακούς Στόχους,
 Τους Στόχους Επικοινωνίας,
 Τις  Ομάδες-Στόχος: προσδιορισμός των βασικών αποδεκτών του Σχεδίου Δράσης με εξειδίκευση των ομάδων–

στόχου, την ταξινόμησή τους σε επιμέρους κατηγορίες και τον επακριβή προσδιορισμό των αναγκών τους,
 Τη Στρατηγική Επικοινωνίας ανά επίπεδο επικοινωνιακής πολιτικής (γενικό, ειδικό, συνοπτικό, αναλυτικό), καθώς και

το είδος (Δημόσιες Σχέσεις, Εκδηλώσεις, επαφές με ΜΜΕ) και τα μέσα επικοινωνίας (έντυπα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά
ΜΜΕ, Διαδίκτυο),

 Αναλυτικό Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το οποίο θα περιλαμβάνει τα κοινά-
στόχος, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

 Αναφορά Καλών Πρακτικών Δημοσιότητας και Επικοινωνίας παρόμοιων προγραμμάτων και δράσεων σε χώρες της
Ε.Ε.

Β. Την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης, που αφορούν στα παρακάτω:

• Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ,
• Εκδηλώσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης,
• Έντυπο Υλικό Ενημέρωσης – Πληροφόρησης,
• Ο/Α και Ηλεκτρονικό Υλικό Ενημέρωσης – Πληροφόρησης.

   Επίσης, στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να προβλεφθούν ενέργειες για την  οπτικοακουστική δημοσιότητα
του  Προγράμματος  και  την  προβολή  της  αποτελεσματικότητας  του  Προγράμματος  και  της  προσέλκυσης  δυνητικών
δικαιούχων.  
  Οι  ελάχιστες  ενέργειες  δημοσιότητας,  που θα κληθεί  να υλοποιήσει  ο  ίδιος  ο Ανάδοχος,  και  οι  οποίες  θα  πρέπει  να
συμπεριληφθούν στο Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης είναι:

Α. Διοργάνωση μιας (1) Ημερίδας Προβολής Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος (ενοικίαση αίθουσας 100 ατόμων, ο/α
εξοπλισμός, παροχή coffee break για 100 άτομα, γραμματεία για εξυπηρέτηση, εγγραφές και διανομή υλικού, φωτογράφηση,
δημιουργία λίστας προσκεκλημένων, πρόσκληση και αποστολή της, follow up, πρόγραμμα, folder τμχ. 300 και προετοιμασία
τους με ενημερωτικό υλικό,  συγκέντρωση παρουσιάσεων/ομιλιών).

Β. Έντυπο και Ψηφιακό Υλικό Ενημέρωσης – Πληροφόρησης:
Αφίσες Ενημέρωσης (τετραχρωμία, χαρτί illustration, πλαστικοποιημένες 200 τμχ 32Χ45 cm, 100 τμχ 50x70cm),
Roll up banners (6 τμχ – διάσταση 85Χ200),
Ενημερωτικό Δελτίο – Φυλλάδιο (2 σελίδων, 1000 τμχ, τετραχρωμία, χαρτί illustration),
Προωθητικό υλικό: USB τυπωμένο με το λογότυπο του Προγράμματος, 100 τμχ. Min χωρητικότητας 4 GB,
Σχεδιασμός ενημερωτικών ψηφιακών banners (web-banners) για τοποθέτηση στις ιστοσελίδες των εταίρων των Κοινωνικών
Συμπράξεων. 

Γ. Δημοσιότητα:
Ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ και στις ιστοσελίδες των εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων, δελτία τύπου, αποδελτίωση.

Για την υλοποίηση των παραπάνω ο Σύμβουλος θα διαθέσει ένα τουλάχιστον στέλεχος με σχετική εμπειρία σε καθημερινή
βάση στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΚΜ, για περίοδο τεσσάρων (4) μηνών.

2.   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου το οποίο συνίσταται στο σχεδιασμό, εξειδίκευση και
υλοποίηση της Στρατηγικής Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ που υλοποιεί η Π.Κ.Μ. μέσω
των 6 Κοινωνικών Συμπράξεων, για το έτος 2017, εκτελείται ως ακολούθως:
   Μετά την επιλογή του ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω:
 Παραδοτέο  Π.1.  –  έως  2  εβδομάδες  από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης:  Την  κατάρτιση  και  υποβολή  της
Στρατηγικής  Δημοσιότητας  του  Προγράμματος  και  του  Επικοινωνιακού  Σχεδίου  Δράσης  που  εξειδικεύει  την  ανωτέρω
στρατηγική, με βάση τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και τις ανάγκες του έργου. 
   Το Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης από την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τη
λήξη του παρόντος έργου και εφαρμόζεται σταδιακά στη βάση σχετικών προτάσεων εξειδίκευσής του, που υποβάλλονται για
έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.
    Το Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται με βάση την πορεία εξέλιξης και
αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
    Παραδοτέο Π.2.  – Μέχρι  τη λήξη του έργου (31.12.2017),  ο ανάδοχος θα υποβάλλει  ολοκληρωμένη απολογιστική
αναφορά υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης συνοδευόμενη από όλα τα αποδεικτικά
υλοποίησης, όπως εγκεκριμένες προτάσεις που αφορούσαν στις επιμέρους ενέργειες του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης,
προδιαγραφές  και  δείγματα  των  υλικών  που  παράχθηκαν  στο  πλαίσιο  του  έργου,  τεκμηρίωση  της  υλοποίησης  και
αποτελεσματικότητας των ενεργειών (πρόσκληση & πρόγραμμα, φωτογραφίες,  λίστες συμμετεχόντων, δελτία τύπου και
αποδελτίωση,  screenshots  από  ιστοσελίδες  εταίρων  που  αναρτήθηκαν  τα  web-banners),  τελικό  χρονοδιάγραμμα,  μέσα
υλοποίησης και ενδεχομένως άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση λεπτομέρειες.

5

ΑΔΑ: 64617ΛΛ-ΕΞΕ



3. 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. 

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 των άρθρων 1-3 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 :

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1 Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων του Έργου 40%

2 Μεθοδολογία – Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 30%
3 Ομάδα Έργου 30%

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 = 0,40 * Α1 + 0,30 * Α2 + 0,30 * Α3 

όπου:

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

Ai (i=1, 2, 3) : 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*0,85)+(ΣΟΠ * 0,15)

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 85%.
Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 15 %.
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.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά
στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο «αντίγραφο».
Ο ενιαίος  σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει  δύο  επί  μέρους,  ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1)  «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,ο οποίος περιέχει  τα παρακάτω δικαιολογητικά,  όπως προσδιορίζονται  στην
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 5 ).

2)   «Φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς»,  ο  οποίος  περιέχει  το  παρακάτω  έγγραφο,  όπως  προσδιορίζεται  στην  παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 6 ).

3)  «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του  Αναδόχου, όπως
περιγράφεται  στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρο 7).

5. 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.
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 180 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 1 και 2 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).
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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.)]  

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.   

6.      Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα παρουσιαστεί σαν ένα ενιαίο και δακτυλογραφημένο κείμενο, με την
ακόλουθη δομή και περιεχόμενα:

Ι. Εισαγωγή - Παρουσίαση
Στην ενότητα αυτή θα γίνεται μια παρουσίαση των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και του προσφέροντος, με κύριο
βάρος στη εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
ΙΙ.  Άλλες διευκρινίσεις
Εφόσον κάποιος  προσφέρων  το  θελήσει,  στην  ενότητα αυτή  μπορεί  να  παρουσιάσει  οποιαδήποτε  επιπλέον  στοιχεία  ή
διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνική του Προσφορά
III.  O προσφέρων πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών
του πλήρως σύμφωνα με τα άρθρα 1-3 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7  . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

   Η  προσφορά  θα  δίνεται σε  ευρώ  (χωρίς και  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.) για  το  σύνολο  του
προκηρυσσόμενου έργου  .   
   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 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν ογδόντα  (180) 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.

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την  αποστείλουν   ταχυδρομικά  -courier σε
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών Π.Κ.Μ.,  Βασ.  Όλγας  198, Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη, με την
προϋπόθεση ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσίας μας και έχουν πρωτοκολληθεί έως την  10η-8-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.

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 11η-
8-2017  και ώρα 09:00 π.μ. 
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Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο τηλέφωνο 2313
319908.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31-12-2017.

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθηθεί από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα βε-
βαιώσει την καλή εκτέλεση ως προς την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

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.

Η  εκκαθάριση του εν λόγω έργου θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του
έργου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμεσα
εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου και  από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου (ενδιάμεσων και  τελικών) από την ανωτέρω
Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.

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.

11  . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

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 επόμενη
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 3:  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. 
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                     Με Εντολή Π.Κ.Μ.
  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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