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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μυτιλήνη,   11/ 10 /2017  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                    Αρ. Πρωτ.:  55595/1206
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αργύρη Εφταλιώτη 3,  Μυτιλήνη, 81100

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ISLANDS OF INNOVATION 

                                                                
Η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Βορείου  Αιγαίου,  με  την  Αρ.  1115/2017
(ΑΔΑ:  6ΒΩ97ΛΩ-91Ω) Διακήρυξή  της,  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό,  με
έγγραφες  σφραγισμένες  προσφορές,  για   την  ανάδειξη  Αναδόχου  Παροχής
Υπηρεσιών  Συμβούλου   Διαχείρισης  και  Τεχνικής  Υποστήριξης  Υλοποίησης
Προγράμματος  ISLANDS OF INNOVATION». 

Η εκτιμώμενη αξία  της  σύμβασης ανέρχεται  στο  ποσό των εβδομήντα  τεσσάρων
χιλιάδων  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 €   ΦΠΑ : 14.400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του N. 4412/16. 

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από   την  Ευρωπαϊκή  Ένωση/Πρόγραμμα
Interreg  Europe /Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  από  εθνικούς
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου
Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης  Προγράμματος  ISLANDS OF
INNOVATION.     
          
Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71621000-7
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη  του έργου,
ήτοι έως τις 31.10.2019.  

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης
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δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  διατίθεται  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  μέσω  του
Διαδικτύου,  στις  διευθύνσεις:  https://diavgeia.gov.gr,  www.eprocurement.gov.gr,
www.pvaigaiou.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 23-10-2017, ημέρα
Δευτέρα  και ώρα 8.00 π.μ.

Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου,
Ανδρομέδας 15 στην Μυτιλήνη στις 23-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15
στην  Μυτιλήνη,  μέχρι  την  καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  κατάθεσης
προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες για τους έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στη
διακήρυξη.

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16 εγγύηση συμμετοχής
στο διαγωνισμό.

Για το έργο απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική εμπειρία και γνώσεις
σχετικά  με  τη  διαχείριση  και  υποστήριξη  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ως  προς  τις
υποχρεώσεις  της  έναντι  του  επικεφαλής εταίρου,  του  δικτύου  των εμπλεκομένων
μερών, του εταιρικού σχήματος και της Εκτελεστικής Γραμματείας του Προγράμματος
Interreg Europe. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η αξιολόγηση αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων
για  το  σύνολο  των  υποχρεώσεων  ανάδειξης  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών
συμβούλου  διαχείρισης  και  τεχνικής  υποστήριξης  υλοποίησης  προγράμματος
ISLANDS OF INNOVATION βάσει των παρακάτω ποιοτικών κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1 Η  ορθότητα  αντίληψης  από  τον  οικονομικό
φορέα  του  αντικειμένου  και  των  απαιτήσεων
της σύμβασης

Σ1 40%

Κ2 Η  επαρκής  ανάλυση  –  εξειδίκευση  της
καταλληλότητας  και  αποτελεσματικότητας  της
μεθοδολογίας υλοποίησης

Σ2 30%

Κ3 Η  ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της
σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα
και το χρονοδιάγραμμα 

Σ3 20%

Κ4 Η  επάρκεια  και  σαφήνεια  κατανομής
αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και
τα επίπεδα διοίκησης 

Σ4 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                   100%

Η  συνολική  βαθμολογία  της  τεχνικής  προσφοράς  υπολογίζεται  με  βάση  τον
παρακάτω τύπο : 
U = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3 .Κ3+Σ4 .Κ4 
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δηλαδή U= 0,40*Κ1 +0,30*Κ2 +0,20*Κ3 + 0,10*Κ4 
Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό στο U.

Οι προσφορές υποβάλλονται για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και το σύνολο
του συμβατικού αντικειμένου.

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον
παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη
υπάλληλος  Βασιλική  Φακή,  τηλ.  22513-52122,  φαξ:22510-46652,  e-mail:
v.faki@pvaigaiou.gov.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες
09.00 – 14.00.
                                                                                                                  

 
                                                                              

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                                   ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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