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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick συµµετέχει ως Εταίρος στο ∆ιασυνοριακό Έργο Ελλάδα – Κύπρος µε
τίτλο: «Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό Σύστηµα ∆ηµοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιµη Αστική
Κινητικότητα» και Κωδική ονοµασία «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ»,
Η Αναθέτουσα λαµβάνει υπ’ όψιν τους ακόλουθους Κανονισµούς:
-

Τους Κανονισµούς για τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ), και ιδίως:
o

α) Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και τις ειδικές διατάξεις που αφορούν το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

o

β) Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

o

γ) Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1299/2013 περί καθορισµού των γενικών κανόνων που διέπουν
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

o

δ) Τον Κανονισµό κατ 'εξουσιοδότηση (ΕΕ) αριθ. 481/2014 για τη συµπλήρωση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τους ειδικούς κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα
συνεργασίας,

o

ε) Τον Εφαρµοστικό Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΕ) 821/2014 για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των µέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το
σύστηµα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδοµένων,

o

στ) Την Απόφαση έγκρισης C (2015) 5319 / 27.07.2015 του Προγράµµατος Συνεργασίας
και την τελευταία εγκεκριµένη έκδοση του Προγράµµατος Συνεργασίας,

o

ζ) Τους Κανόνες της ΕΕ και τους Εθνικούς κανονισµούς που σχετίζονται µε:
• τις δηµόσιες συµβάσεις και τον ανταγωνισµό,
• την επιλεξιµότητα δαπανών,
• την προστασία του περιβάλλοντος,
• τις ίσες ευκαιρίες,
• την απαγόρευση των διακρίσεων

o

Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της 14/9/2017 περί έγκρισης των
τελικών προϋπολογισµών έργων της 1ης πρόσκλησης και το εγκεκριµένο Έντυπο
Αίτησης,

o

Το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης, όπως ισχύει,

o

Τη συµφωνία εταιρικής σχέσης µεταξύ του Κύριου ∆ικαιούχου και των ∆ικαιούχων της
Πράξης «Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό Σύστηµα ∆ηµοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιµη
Αστική Κινητικότητα» µε Ακρωνύµιο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ».
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

2.1

Αριθµός ∆ιαγωνισµού

FRC ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 01/2018

2.2

Αντικείµενο της Σύµβασης

2.3

Προϋπολογισµός
Σύµβασης

Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό Σύστηµα ∆ηµοτικών
Συγκοινωνιών για Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα» (ΕΥΚΙΝΗΣΗ):
Α) Μελέτη εφαρµογής στην περιοχή εφαρµογής (Ελλάδα
& Κύπρος)
Β) Τεύχος αποτελεσµάτων πιλοτικής λειτουργίας
συστήµατος (Ελλάδα, Κύπρος), και
Γ) Ολοκληρωµένα Σχέδια Βιώσιµης Κινητικότητας
(Ελλάδα - Κύπρος)
Εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

2.4

Χρηµατοδότηση

Το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ
(ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%

2.5

∆ιαδικασία διαγωνισµού

Ανοικτός διαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης
υπηρεσιών

2.6

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά

2.7

Αναθέτουσα Αρχή

Frederick Research Center

2.8

Αρµόδιος Λειτουργός

2.9

∆ιάρκεια ισχύος
Προσφορών

Αλέξης Ονουφρίου
Τηλέφωνο: +35722344488,
Τηλεοµοιότυπο: +35722349555
E-mail: res.oa@frederick.ac.cy
2 (δυο) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών

2.10

Γλώσσα σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

2.11

Νόµισµα Προσφοράς

Ευρώ

2.12

Τόπος υποβολής
Προσφορών

Έδρα Αναθέτουσας Αρχής: (Φιλοκύπρου 7,
Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία) – Πρωτόκολλο

2.13

Προθεσµία υποβολής
Προσφορών

Έως 02.03.2018 και ώρα 14:00

2.14

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία
υπογραφής σύµβασης

12.03.2018

2.15

Τόπος παροχής
υπηρεσιών

Έδρα Αναθέτουσας και Αναδόχου

2.16

∆ιάρκεια εκτέλεσης της
Σύµβασης

18 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης
του Αντικειµένου της Σύµβασης
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Το Έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
Το Ερευνητικό Κέντρο Frederick συµµετέχει µε την ιδιότητα του διακρατικού εταίρου (εταίρος Αρ. 5) στο
διακρατικό έργο µε την επωνυµία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», το οποίο έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη,
βιώσιµη και εναλλακτική κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Με το προτεινόµενο έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
καλούνται οι συµµετέχουσες περιοχές (Κύπρος, Ρόδος, Σαντορίνη, Σύρος) να αναπτύξουν ένα πρότυπο
οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθµιση των Αστικών
Συγκοινωνιών, το οποίο θα περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•

Ένταξη ολοκληρωµένου τηλεµατικού συστήµατος για τις αστικές µεταφορές που περιλαµβάνει
συστήµατα δυναµικής πληροφόρησης του κοινού µε χρήση προηγµένων µέσων
Αντικατάσταση ή και συµπλήρωση οχηµάτων ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών µε οχήµατα χαµηλών ή
µηδενικών ρύπων.
Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
Κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών, δηµιουργία
κινήτρων και οργανωµένων εκδηλώσεων για την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και του
τηλεµατικού συστήµατος.
Κοινές δράσεις δηµοσιότητας και προώθησης των αποτελεσµάτων και εργαλείων του έργου

Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ είναι ένα σύνθετο έργο, το οποίο αφορά τον συντονισµό 5 διακρατικών εταίρων,
απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ενώ η ιδιαιτερότητά του για τον ∆ήµο Ρόδου είναι ότι οι προσφερόµενες
υπηρεσίες δεν αφορούν µόνο ενέργειες που θα λάβουν χώρα στον ∆ήµο Ρόδου, αλλά και σε 4 άλλες
περιοχές εφαρµογής, µε υποχρέωση περιοδικής επίσκεψης, ενώ ο ∆ήµος Ρόδου ως επικεφαλής εταίρος
θα πρέπει να αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία των λοιπών διακρατικών εταίρων (Σαντορίνη, Σύρος,
ΕΤΑΛ και Frederick Research Center), να τα διεκπεραιώνει και στην συνέχεια να συντάσσει κοινά
παραδοτέα, που εκφεύγουν από τις συνήθεις δραστηριότητες των στελεχών του.
Αυτή άλλωστε είναι η πρακτική όλων των επικεφαλής εταίρων σε όλα τα διακρατικά έργα, και για τον
λόγο αυτό ζητείται αλλά και προβλέπεται συγκεκριµένος προϋπολογισµός, ο οποίος έχει περιληφθεί στις
επιλέξιµες δαπάνες.
Επιπρόσθετα, το έργο του εξωτερικού αναδόχου αφορά την σύνταξη των τευχών δηµοπράτηση
εξειδικευµένων προµηθειών, στις οποίες τα στελέχη του ∆ήµου Ρόδου δεν διαθέτουν επαρκή εµπειρία
για την εκπόνησή τους.
Για τους παραπάνω λόγους, αιτούµαστε την έγκριση διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας, σύµφωνα µε
την σχετική Μελέτη.
3.2 Στόχοι και Αποτελέσµατα του Έργου
Ο γενικός στόχος του έργου συνολικά στο οποίο εντάσσεται η Σύµβαση, συµπίπτει µε τις προτεραιότητες
που καλούνται όλες οι αστικές και υπεραστικές περιοχές να ακολουθήσουν σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
Πολιτική για την Κινητικότητα και της Μεταφορές καθώς και τους στόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή
πολιτική για την Ευρώπη 2020. Οι στόχοι αυτοί υιοθετήθηκαν πλήρως τόσο από την Κύπρο, όσο και
από το ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τα
Περιφερειακά Προγράµµατα της ίδιας περιόδου - αποτελεί η ενίσχυση της βιώσιµης κινητικότητας και η
προώθηση της µετακίνησης µε ∆ηµόσια Μεταφορικά Μέσα που θα εξυπηρετεί το στόχο της «µαζικής
µεταφοράς» και συγχρόνως θα εξασφαλίζει ποιότητα µετακίνησης και τους χαµηλότερους δυνατούς
ρύπους.
Οι περιοχές στόχου του έργου -Ρόδος, Σύρος, Θήρα και Λεµεσός- αποτελούν σηµαντικούς τουριστικούς
πόλους µε ιδιαίτερα αυξηµένη κίνηση τους καλοκαιρινούς µήνες. Επιπλέον η Σύρος και η Ρόδος
αποτελούν το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων αντίστοιχα, ενώ η Ρόδος διεκδικεί
και την υποψηφιότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2021. Συνεπώς τα παραπάνω
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συνάδουν απόλυτα στην κατεύθυνση ύπαρξης σύγχρονων και βιώσιµων µεταφορικών υποδοµών,
ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δηµιουργούνται από την αύξηση της ζήτησης για δηµόσιες
αστικές µεταφορές
Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιµη και εναλλακτική
κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Με το προτεινόµενο έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ καλούνται οι
συµµετέχουσες περιοχές να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την
ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθµιση των Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο θα περιλαµβάνει:
•
•
•
•

•

Ένταξη ολοκληρωµένου τηλεµατικού συστήµατος για τις αστικές µεταφορές που περιλαµβάνει
συστήµατα δυναµικής πληροφόρησης του κοινού µε χρήση προηγµένων µέσων
Αντικατάσταση ή και συµπλήρωση οχηµάτων ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών µε οχήµατα χαµηλών ή
µηδενικών ρύπων.
Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
Κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών, δηµιουργία κινήτρων και
οργανωµένων εκδηλώσεων για την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και του τηλεµατικού
συστήµατος.
Κοινές δράσεις δηµοσιότητας και προώθησης των αποτελεσµάτων και εργαλείων του έργου

Υπογραµµίζεται ότι το ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ είναι ένα έργο το οποίο θα εκσυγχρονίσει µέσω της ενσωµάτωσης
ΤΠΕ στις δηµόσιες µεταφορές τις 4 περιοχές στόχου, οι οποίες αποτελούν περιοχές κλειδιά της
διασυνοριακής περιοχής. Ο αντίκτυπος του έργου αναµένεται να συµβάλει στην ενίσχυση της
µετακίνησης µε ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των τουριστών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της
ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον αναµένεται η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών αναφοράς, τόσο µεσοπρόθεσµα όσο και
µακροπρόθεσµα. Τέλος το έργο συνάδει απόλυτα µε το τις κατευθυντήριες γραµµές των Ολοκληρωµένων
Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας (ΟΣΑΚ), παρόλα αυτά αναφέρεται ότι για καµία από τις περιοχές στόχου
δεν έχουν αναπτυχθεί και συνεπώς δεν εφαρµόζονται ΟΣΑΚ.
Το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ µέσω της δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου τηλεµατικού συστήµατος για τις
δηµόσιες αστικές µεταφορές που περιλαµβάνει συστήµατα δυναµικής πληροφόρησης του κοινού µε
χρήση προηγµένων µέσων (ενσωµάτωσης ΤΠΕ), έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη,
βιώσιµη και εναλλακτική κινητικότητα στην διασυνοριακή περιοχή. Ο αντίκτυπος του έργου αναµένεται
να συµβάλει στην ενίσχυση της µετακίνησης µε ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των τουριστών καθώς
στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Συνολικά αναµένεται να επιτευχθεί η µείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µετακινήσεων στις περιοχές στόχου.
Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου αφορούν:
•

•
•
•

στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος µέσω
• της µείωσης της κυκλοφοριακής συµφόρησης µέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ
• της µείωσης εκποµπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από την αύξηση της χρήσης ΜΜΜ
στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη µείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των
συγκοινωνιακών υποδοµών των περιοχών στόχου
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και της εµπειρίας των επισκεπτών από την
καλύτερη και ακριβέστερη ενηµέρωση αναφορικά µε τα δροµολόγια των ΜΜΜ
τη µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων λόγω της µείωσης µετακινήσεων µε ΙΧ

Οι στόχοι του έργου εναρµονίζονται απόλυτα και συµβάλλουν στον ειδικό στόχο της προγραµµατικής
προτεραιότητας. Η αποτελεσµατικότητα του δε σε σχέση µε την εκπλήρωση των στόχων του θα
αξιολογηθεί µέσω µετρήσιµων στόχων. Οι µετρήσιµοι στόχοι που αποτυπώνουν την επιτυχηµένη
εκπλήρωση των στόχων του έργου, αφορούν:
-

αύξηση χρηστών ΜΜΜ: >11%, ποσοστό ορθής πληροφόρησης/καλύτερης εξυπηρέτησης
χρηστών: =100%, µείωση του χρόνου αναµονής στις στάσεις: >80%
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-

µείωση του χρόνου των µετακινήσεων των ΜΜΜ: >7%, µείωση των µετακινήσεων µε ΙΧ: >5%,
αύξηση των επισκεπτών/τουριστών: >4%
µείωση κυκλοφοριακών προβληµάτων: >7%, µείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: >4% και
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα Εθνικά Σχεδία Ποιότητας του Αέρα στο πλαίσιο του έργου ΕΥΚΙΝΗΣΗ θα αναπτυχτεί ολοκληρωµένο σύστηµα ευφυών µεταφορών, το οποίο θα προσφέρει
πολυκαναλική ενηµέρωση του επιβατικού κοινού.

Συνεπώς τις κύριες εκροές του έργου αποτελούν
-

-

-

-

-

Ο τηλεµατικός εξοπλισµό πεδίου, ο οποίος περιλαµβάνει τις οθόνες πληροφόρησης εντός των
λεωφορείων και θα εµφανίζουν µηνύµατα – πληροφορίες σχετικά µε τα ΜΜΜ και το ∆ήµο.
Επίσης περιλαµβάνει τις ευφυείς στάσεις πληροφόρησης, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε
επιλεγµένα κεντρικά σηµεία των περιοχών στόχου και θα παρέχουν πληροφορίες /δυναµικά
µηνύµατα ενηµέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Η ∆ιαδικτυακή εφαρµογή πληροφόρησης θα αποτελέσει ένα είδος πολυµεσικού οδηγού πόλης
για πληροφόρηση των χρηστών για τις µεταφορές. Το web portal θα υποστηρίζεται µε
χαρτογραφικά δεδοµένα και θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για σχεδιασµό ταξιδιού µε τα
ΜΜΜ.
Η mobile εφαρµογή πληροφόρησης θα είναι διαθέσιµη για χρήση από συσκευές smartphones
και θα παρέχει πληροφόρηση των επιβατών για τα δροµολόγια των ΜΜΜ καθώς και τον
εκτιµώµενο χρόνο διέλευσης των οχηµάτων από τις στάσεις. Η εφαρµογή θα δίνει τη δυνατότητα
εύρεσης διαδροµών, µε δυνατότητα µετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας.
Η εφαρµογή πληροφόρησης µέσω SMS θα πληροφορεί το χρήστη (πολίτη, επισκέπτη κλπ) για
τα διερχόµενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξής τους. Η εφαρµογή, µε σύνδεση µε το Κέντρο
∆ιαχείρισης και παρακολούθησης οχηµάτων, θα στέλνει SMS µε την απαιτούµενη πληροφορία
στο χρήστη ο οποίος θα στέλνει ερώτηµα, µε τον µοναδικό αριθµό της στάσης, στον τηλεφωνικό
αριθµό του κέντρου.
Τα Σχέδια Βιώσιµης Κινητικότητας, τα οποία αφορούν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση
σχεδιασµού που αφορά τη βιώσιµη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
και περιλαµβάνει το µακροπρόθεσµο όραµα και σαφές σχέδιο εφαρµογής.

Οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας Σύµβασης η οποία αφορά το έργο «Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό
Σύστηµα ∆ηµοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα» µε την Κωδική ονοµασία «ΕΥΚΙΝΗΣΗ» αφορούν:
-

Την Μελέτη εφαρµογής στην περιοχή εφαρµογής στην Ελλάδα (Θήρα, Σύρος και Ρόδος) &
Κύπρο (περιοχή Λεµεσού)

-

Το Τεύχος αποτελεσµάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήµατος στις περιοχές εφαρµογής της
Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός), και

-

Την εκπόνηση των αρχών των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης Κινητικότητας στις περιοχές
εφαρµογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός)

Σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ αποτελεί καινοτόµο παρέµβαση στην υφιστάµενη
κατάσταση και η εφαρµογή του αναµένεται να επιφέρει άµεσα, θετικά αποτελέσµατα στην καθηµερινή
λειτουργία της δηµοτικής συγκοινωνίας. Συνεπώς άµεσα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι:
•

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και της εµπειρίας των επισκεπτών των περιοχών
από την καλύτερη και ακριβέστερη ενηµέρωση αναφορικά µε τα δροµολόγια των ΜΜΜ • Αύξηση
του αριθµού των επιβατών στα ΜΜΜ • Μείωση του χρόνου αναµονής των επιβατών στις
στάσεις, βελτίωση του χρόνου των µετακινήσεων τους και αύξηση της παραγωγικότητας των
πολιτών • Η βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης • Η σταδιακή µείωση των ατµοσφαιρικών
ρύπων εξαιτίας της µείωσης στη χρήση των ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων • Αποδοτικότερη
παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου οχηµάτων
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•
•

Εκσυγχρονισµός υποδοµών – χώρων που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισµός (Στάσεις, Επαρχιακοί
δρόµοι, πλατείες)
Ολοκληρωµένη προσέγγιση σχεδιασµού που αφορά τη βιώσιµη κινητικότητα στις περιοχές
στόχου του έργου

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου συνδέονται απόλυτα µε του γενικούς και ειδικούς στόχους του
ΑΠ και συνεισφέρουν στους δείκτες που έχουν τεθεί από το Πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται
ότι στο πλαίσιο του EY-KINHΣΗ θα αναπτυχθούν συνολικά 4 Σχέδια βιώσιµων αστικών µεταφορών για
τη Ρόδο, τη Σύρο, τη Σαντορίνη και την Επαρχία της Λεµεσού. Επιπλέον υπογραµµίζεται ότι το ΕΥΚΙΝΗΣΗ είναι ένα έργο το οποίο θα εκσυγχρονίσει µέσω της ενσωµάτωσης ΤΠΕ στις δηµόσιες
µεταφορές τις 4 περιοχές στόχου, οι οποίες αποτελούν περιοχές κλειδιά (περιοχές µε σηµαντική
τουριστική κίνηση) της διασυνοριακής περιοχής. Τέλος το έργο συνάδει απόλυτα µε το τις
κατευθυντήριες γραµµές των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας (ΟΣΑΚ), παρόλα αυτά
αναφέρεται ότι για καµία από τις περιοχές στόχου δεν έχουν αναπτυχθεί και συνεπώς δεν εφαρµόζονται
ΟΣΑΚ.
Σε ότι αφορά τα ειδικότερα αποτελέσµατα των ειδικότερων στόχων της παρούσας Σύµβασης η οποία
αφορά το έργο «Ολοκληρωµένο Τηλεµατικό Σύστηµα ∆ηµοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιµη Αστική
Κινητικότητα» µε την Κωδική ονοµασία «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», αναµένονται τα ακόλουθα παραδοτέα:
-

Μελέτη εφαρµογής στην περιοχή εφαρµογής στην Ελλάδα (Θήρα, Σύρος και Ρόδος) & Κύπρο
(περιοχή Λεµεσού)

-

Τεύχος αποτελεσµάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήµατος στις περιοχές εφαρµογής της
Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός), και

-

Εκπόνηση των αρχών των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης Κινητικότητας στις περιοχές
εφαρµογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός)

3.3 Ανάλυση Ενοτήτων Έργου και Παραδοτέων
Η Ανάλυση των δραστηριοτήτων γίνεται ακολούθως ανά ενότητα παραδοτέων:
-

Παραδοτέο Α: Μελέτη εφαρµογής στην περιοχή εφαρµογής στην Ελλάδα (Θήρα, Σύρος
και Ρόδος) & Κύπρο (περιοχή Λεµεσού)

Το παραδοτέο αφορά τη σύνταξη τεσσάρων εγχειριδίων αναφοράς, το καθένα από τα οποία θα
αποτυπώνει το σύνολο των βηµάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν προκειµένου να επιτευχθεί
άρτια υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Πολυκαναλικής Ενηµέρωσης
Επιβατών για ΜΜΜ σε κάθε µία από της περιοχές εφαρµογής (∆ήµος Ρόδου, ∆ήµος Σύρου-Ερµούπολης,
∆ήµος Θήρας, ∆ήµος Λεµεσού)
Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει:
α) το Σχέδιο ∆ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου (Σ∆ΠΕ) µε τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς να
αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωµένο σύνολο, προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι
οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράµετροι του έργου,
β) επικαιροποίηση της υφιστάµενης κατάστασης (καταγραφή των υπαρχουσών δικτύων, συλλογή,
καταγραφή και ταξινόµηση των στοιχείων εποχικότητας κίνησης, εξαγωγή τάσεων φόρτου σε
βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα, κ.α.),
γ) επικαιροποίηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων (καταγραφή των
δυνατοτήτων και µέσων υποστήριξης του υπάρχοντος φόρτου, σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης
µε ανάλογης δυναµικότητας περιοχές, κ.α.),
δ) επικαιροποίηση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων µε τεχνικές προδιαγραφές
και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόµενο σχεδιασµό (σύγκριση µε υφιστάµενες και µελλοντικές
τάσεις σε επίπεδο benchmark, κ.α.),
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ε) πλάνο εγκατάστασης εξοπλισµού
στ) µεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισµό της µεθόδου καταγραφής
δεικτών απόδοσης της πράξης
ζ) µεθοδολογία, πρόγραµµα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους
και γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές
η) πλάνο συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος Πολυκαναλικής Ενηµέρωσης Επιβατών για ΜΜΜ
-

Παραδοτέο Β: Τεύχος αποτελεσµάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήµατος στις περιοχές
εφαρµογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός)

Το παραδοτέο αφορά την ανάπτυξη τεσσάρων Τευχών Αποτελεσµάτων Πιλοτικής Λειτουργίας για
καθεµία από τις τέσσερις περιοχές στόχου (∆ήµος Ρόδου, ∆ήµος Σύρου Ερµούπολης, ∆ήµος Θήρας και
Επαρχία Λεµεσού), Ειδικότερα, µέσα από έρευνα πεδίου των χρηστών, αλλά και παρατήρησης των
προτεινόµενων από το έργο συστηµάτων στις τέσσερις περιοχές εφαρµογής, θα συνταχθεί το κάθε
Τεύχος αποτελεσµάτων Πιλοτικής Λειτουργίας, µε τεκµηριωµένη (συνοπτική) εισήγηση για την
επιχειρησιακή ετοιµότητα του κάθε συστήµατος. Ενδεικτικά θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
- Καταγραφή των συµβάντων και των ενεργειών υποστήριξη
- Τεκµηρίωση πρόσθετων προσαρµογών σε λογισµικό και εξοπλισµό
- Τεκµηρίωση σφαλµάτων
- Τεκµηρίωση αλλαγών και απαιτήσεων που προέκυψαν από τις αλλαγές
- Αναφορά προσαρµογών και ρυθµίσεων
- Μέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των χρηστών
- Αποτύπωση της αναβάθµισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
-

Παραδοτέο Γ: εκπόνηση των αρχών των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης
Κινητικότητας στις περιοχές εφαρµογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος,
Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός)

Το παραδοτέο αφορά την ανάπτυξη τεσσάρων Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης Κινητικότητας για
καθεµία από τις τέσσερις περιοχές στόχου (∆ήµος Ρόδου, ∆ήµος Σύρου Ερµούπολης, ∆ήµος Θήρας και
Επαρχία Λεµεσού), µε βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πρότυπα των ΣΒΑΚ (Σχέδια
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας), τα οποία οι αστικές περιοχές καλούνται να αναπτύξουν. Το Σχέδιο
Βιώσιµης Κινητικότητας πρόκειται ουσιαστικά για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σχεδιασµού που
αφορά τη βιώσιµη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, ο οποίος περιλαµβάνει:
1) την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και ανάπτυξη σεναρίων βάσει τάσεων,
2) τον καθορισµό του οράµατος και των στόχων για την βιώσιµη κινητικότητα στην περιοχή
µελέτης
Βελτιστοποίηση υφιστάµενων τρόπων µετακίνησης , προτεινόµενοι εναλλακτικοί τρόποι µετακίνησης,
σαφές σχέδιο εφαρµογής σχετικά µε την ολοκληρωµένη βιώσιµη κινητικότητας, πλάνο σχετικά µε την
ισόρροπη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη όλων των µέσων µετακίνησης της περιοχής στόχου, Συµµετοχική
προσέγγιση - µε τη συµµετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόµενων µερών από την αρχή και σε όλη τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρµογή και την αξιολόγηση, στη δηµιουργία τοπικών
δυνατοτήτων για την αντιµετώπιση πολύπλοκων ζητηµάτων σχεδιασµού και τη διασφάλιση της
αειφορίας εξισορροπώντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ποιότητα του περιβάλλοντος και την
οικονοµική ανάπτυξη
3) την επιλογή των πολιτικών και των µέτρων,

FRC ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 01/2018

10

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Ολοκληρωµένη προσέγγιση των πρακτικών και των πολιτικών µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής,
µεταξύ των επιπέδων εξουσίας και µεταξύ των γειτονικών αρχών
4)την ανάθεση των αρµοδιοτήτων και των πόρων,
Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και των αρµόδιων
αρχών, ανασκόπηση του κόστους µεταφοράς και των οφελών, λαµβάνοντας υπόψη ευρύτερες
κοινωνικές δαπάνες και οφέλη σε όλους τους τοµείς της πολιτικής,
5)την ανάλυση των τρόπων παρακολούθησης και αξιολόγηση βάσει µετρήσιµων δεικτών
Το Ολοκληρωµένο Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), βασίζεται πρωτίστως στην ανάλυση
των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων αναγκών και φόρτου, καθώς επίσης και
στην τρέχουσα οργάνωση και συγκρότηση των υφιστάµενων δικτύων µεταφοράς.
Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των
διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιµα ως εργαλεία σε περιπτώσεις
ύπαρξης γειτνιαζόντων ∆ήµων (περίπτωση Λεµεσού), ή σε περιοχές όπου ο φόρτος είναι συνάρτηση
εποχικών παραγόντων (Ρόδος, Θήρα, Σύρος). ∆ίνουν έµφαση στον πολίτη και γενικά στον
εξυπηρετούµενο, αλλά και στην προώθηση αλλαγών στη συµπεριφορά µετακίνησης. Στην
ολοκληρωµένη τους µορφή εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας µίας αστικής περιοχής και
προτείνουν την ενσωµάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε µία ευρύτερη, βιώσιµη αστική
και εδαφική στρατηγική, ώστε να αντιµετωπίζεται το πρόβληµα µε ενιαίο τρόπο. Τα ολοκληρωµένα ΣΒΑΚ
καταρτίζονται λαµβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τοµείς, όπως οι µεταφορές, οι
χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια,
κλπ, οπότε απαιτείται συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών
παραµέτρων, προκειµένου να καταστούν λειτουργικά και αποδοτικά σε σχέση µε τους πόρους που θα
απαιτηθούν για την εφαρµογή τους. Επιπρόσθετα, παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριµένες
προτάσεις για τον τρόπο εφαρµογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.
Στην Ελλάδα, έχουν ενταχθεί 150 ΟΤΑ Α’ βαθµού στο Πρόγραµµα εκπόνησης ΣΒΑΚ, µεταξύ αυτών και
οι ∆ήµοι που συµµετέχουν στο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ, µε χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο, οπότε
αναµένεται η υλοποίησή τους σε χρόνο που ακόµα δεν έχει καθοριστεί. Το ποσό χρηµατοδότησης για
την υλοποίηση ΣΒΑΚ σε ότι αφορά τους Ελληνικούς ΟΤΑ, θεωρείται ιδιαίτερα χαµηλό, ώστε να
συµπεριλάβει όλα τα απαιτούµενα πεδία που θα συνθέσουν ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο. Παράλληλα, οι
ΟΤΑ δεν διαθέτουν εξειδικευµένες υπηρεσίες και πόρους για την προµελέτη που θα υποδείξει τα
εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ΣΒΑΚ που θα τελικώς θα υλοποιηθεί. Η
συµπερίληψη της εκπόνησης ΣΒΑΚ στα πλαίσια του ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ αφορά αφενός µεν την παρουσίαση
σε κάθε ΟΤΑ των αρχών του ολοκληρωµένου ΣΒΑΚ, την παρουσίαση της µεθοδολογίας ανάπτυξής του,
την παροχή όλου του πρωτογενούς υλικού το οποίο θα προέλθει από το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (µελέτη
υφιστάµενης κατάστασης, πιλοτική λειτουργία έργου), έτσι ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν κατά το στάδιο
της τελικής εκπόνησης του ΣΒΑΚ, όποτε αυτό υλοποιηθεί (εκτός της δέσµευσης των χρηµάτων στο ΤΠκ∆
δεν έχει ξεκινήσει άλλη διαδικασία). Για δε την ΕΤΑΛ, το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ θα αποτελέσει την
επιστηµονική βάση ανάπτυξης των προτάσεων επί του ενιαίου ΣΒΑΚ της Περιφέρειας Λεµεσού, το οποίο
θα υλοποιηθεί για όλη την Επαρχία Λεµεσού, αφού εκτός των άλλων ιδιαιτεροτήτων, ο ∆ήµος Λεµεσού
συναποτελεί µε 5 άλλους γειτνιάζοντες ∆ήµους (Κάτω Πολεµίδια, Μέσα Γειτονιά, Άγιος Αθανάσιος,
Ύψωνας, Γερµασόγεια) και έντεκα (11) Κοινότητες την επαρχία Λεµεσού, χωρίς οµοιογένεια εκτός άλλων
δράσεων και στον τοµέα των αστικών µεταφορών.
3.4 Απαιτήσεις και Χρονοδιάγραµµα Παραδοτέων
Το χρονοδιάγραµµα παράδοσης των τριών διακριτών παραδοτέων έχει ως ακολούθως:
-

Μελέτη εφαρµογής στην περιοχή εφαρµογής στην Ελλάδα (Θήρα, Σύρος και Ρόδος) & Κύπρο
(περιοχή Λεµεσού): Εντός τριών µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης
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-

Τεύχος αποτελεσµάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήµατος στις περιοχές εφαρµογής της
Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός): Εντός δεκαοκτώ
µηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης

-

εκπόνηση των αρχών των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Βιώσιµης Κινητικότητας στις περιοχές
εφαρµογής της Ελληνικής πλευράς (Σαντορίνη, Ρόδος, Σύρος) και στην Κύπρο (Λεµεσός):
Εντός δεκαοκτώ µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης

Κάθε Παραδοτέο θα συνοδεύεται από Έκθεση Πεπραγµένων, η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα κατ’
ελάχιστο στοιχεία:
•

τα συµπεράσµατα των συζητήσεων µε την Αναθέτουσα Αρχή και τις διαπιστώσεις του
Αναδόχου σχετικά µε τις συνθήκες του Αντικειµένου της Σύµβασης όπως έχουν διαµορφωθεί
κατά την υλοποίησή του

•

τα κύρια θέµατα που εντοπίστηκαν

•

τις άµεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται

•

το επικαιροποιηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Αντικειµένου της Σύµβασης, µε
σηµειωµένα τα κρίσιµα σηµεία

•

το πρόγραµµα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης.

•

παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων των
παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη,
αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόµη ξεκινήσει), καταγραφή των
συναντήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και άλλων
εµπλεκοµένων φορέων

•

επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών για την περίοδο µέχρι την υποβολή της επόµενης
Έκθεσης προόδου

•

παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών
πραγµατοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβληµάτων

•

εντοπισµό προβληµάτων και προτάσεις επίλυσής τους.

•

καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που
εκπονήθηκαν

•

εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των αναµενόµενων αποτελεσµάτων

•

προτάσεις για µελλοντικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικές µε το Αντικείµενο της
Σύµβασης που υλοποιήθηκε.

που

αποφασίστηκε

να

Έκτακτες Εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να πληροφορήσει την
Αναθέτουσα Αρχή για σηµαντικά θέµατα ή όταν η ΚΕ ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωµοδοτήσει για
ειδικά θέµατα σχετικά µε το Αντικείµενο της Σύµβασης.
Όλες οι Εκθέσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) ηλεκτρονικό και
ένα (1) φυσικό αντίτυπο αντίγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή υπόψη του Υπεύθυνου Συντονιστή. Ο
Υπεύθυνος Συντονιστής είναι αρµόδιος για την υποβολή των Εκθέσεων στην ΚΕ για έγκριση.
Η έγκριση των παραδοτέων και των Εκθέσεων που τις συνοδεύουν από την ΚΕ και τον επιστηµονικό
υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής, είναι απαραίτητο συστατικό της ορθής υλοποίησης του έργου και
της πληρωµής που αυτή συνεπάγεται.
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3.5 Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειµένου της Σύµβασης
Ως τόπος εκτέλεσης της Σύµβασης ορίζεται τόσο η έδρα της Αναθέτουσας, όσο και η έδρα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή εκπροσώπηση στις κατά τόπους συναντήσεις µε τους
λοιπούς εταίρους του έργου, στα σηµεία συνάντησης των εταίρων (Ρόδος, Σύρος, Σαντορίνη, Λεµεσός,
Λευκωσία).
Τα έξοδα µετακινήσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προβλέψει τα σχετικά γενικά
έξοδα κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.

4. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι αρµόδιος για την εκτέλεση του Αντικειµένου της Σύµβασης σε όλες τις φάσεις του,
µέχρι την τελική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτό περιλαµβάνει τη διοίκηση του έργου και
την εξασφάλιση του συντονισµού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειµένου της Σύµβασης.
Ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Υπεύθυνο που θα είναι διαθέσιµος σε ολόκληρη τη διάρκεια υλοποίησης του
Αντικειµένου της Σύµβασης. Ο Υπεύθυνος θα υποστηρίζεται από την οµάδα εµπειρογνωµόνων του
Αναδόχου και τα λοιπά µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου.
Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
•

καθορισµό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιµων σηµείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιµέρους δραστηριοτήτων του
Αντικειµένου της Σύµβασης,

•

συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσµάτων (παραδοτέα, παρεχόµενες υπηρεσίες)
της Σύµβασης,

•

προετοιµασία των Εκθέσεων έναρξης, προόδου και ολοκλήρωσης, µε σαφή αναφορά στα
αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί,

•

συντονισµός της συµµετοχής και των αρµοδιοτήτων των εµπειρογνωµόνων που θα εκτελέσουν
το Αντικείµενο της Σύµβασης,

•

διατήρηση στενής και µόνιµης συνεργασίας µε την Αναθέτουσα Αρχή (και τα αρµόδια όργανα
της: Υπεύθυνος Συντονιστής και ΚΕ) και ενηµέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις
εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί και τις λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δαπάνες τις σχετικές µε την υλοποίηση του Αντικειµένου της
Σύµβασης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα διαµονής, διατροφής και µετακίνησης των
στελεχών της Οµάδας Έργου. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για µετάφραση, διερµηνεία,
εκτύπωση, κ.λπ. όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τις δραστηριότητες του Αντικειµένου της
Σύµβασης.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε περιοδικές ενηµερώσεις των εταίρων του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ και
θα παρίσταται στις περιοδικές συναντήσεις των εταίρων, ούτως ώστε τα αποτελέσµατα του έργου του
να επικοινωνηθούν στους λοιπούς εταίρους και να υπάρξει οµογενοποίηση των αποτελεσµάτων
συνολικά.
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να πληρούν
υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες:
1.

ο αριθµός των µονίµων εργοδοτουµένων από τον Ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα φυσικών
προσώπων, κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τέσσερις
(4)
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2.

να διαθέτει τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε την
προκηρυσσόµενη, την οποία να µπορεί να τεκµηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτει
εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών:
•

Σύνταξη Οικονοµοτεχνικών Μελετών και Ποσοτική Έρευνα

•

Οικονοµική των Μεταφορών

•

Επιστήµες του περιβάλλοντος

3.

να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον δύο έργα στους
προαναφερθέντες τοµείς επιστηµονικού πεδίου, προϋπολογισµού δαπάνης που ανέρχεται
αθροιστικά τουλάχιστον στο 100% του Προϋπολογισµού της Σύµβασης. Η έννοια του όρου
«ολοκληρώσει» σηµαίνει κατά ποσοστό υλοποίησης της σύµβασης 100%.
Όλα τα στελέχη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου που έχουν έναν κρίσιµο ρόλο στην εκτέλεση της
Σύµβασης αναφέρονται ως βασικοί εµπειρογνώµονες. Τα απαιτούµενα προσόντα των βασικών
εµπειρογνωµόνων για την παρούσα Σύµβαση είναι τα ακόλουθα:
Βασικός Εµπειρογνώµονας 1: Υπεύθυνος Αναδόχου
-

Σύνταξη Οικονοµοτεχνικών Μελετών και Ποσοτική Έρευνα (κατ’ ελάχιστον 2 στελέχη)

-

Άνω της επταετούς εµπειρίας σε εκπόνηση Οικονοµοτεχνικών µελετών,

- Πτυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης µε έµφαση στις µεταφορές (MSc, PhD)
Βασικός Εµπειρογνώµονας 2:
-

Οικονοµική των Μεταφορών (κατ΄ ελάχιστον 1 εµπειρογνώµονας)

-

Άνω της επταετούς εµπειρίας σε Μελέτη Μεταφορικών Συστηµάτων

- Πτυχίο Τεχνικής κατεύθυνσης µε Μεταπτυχιακή εξειδίκευση (MSc, PhD)
Βασικός Εµπειρογνώµονας 3:
-

Επιστήµες του Περιβάλλοντος και της Βιώσιµης Ανάπτυξης (κατ΄ ελάχιστον 1
εµπειρογνώµονας)

-

Άνω της πενταετούς εµπειρίας σε ζητήµατα Περιβάλλοντος

- Πτυχίο κατεύθυνσης Επιστηµών του Περιβάλλοντος µε Μεταπτυχιακή εξειδίκευση (MSc, PhD)
Οι προσφέροντες µπορούν να στελεχώσουν την Οµάδα Έργου και µε άλλους εµπειρογνώµονες (λοιποί
εµπειρογνώµονες), πέραν των ως άνω αναφερθέντων βασικών εµπειρογνωµόνων, στην περίπτωση που
κρίνουν ότι είναι απαραίτητοι για την επιτυχή υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης.
Τα παραδοτέα θα εκπονηθούν στην έδρα του Αναδόχου, και την έδρα της Αναθέτουσας, ενώ ο Ανάδοχος
θα πρέπει να διαθέτει στελέχη για τις αναγκαίες παρουσιάσεις των παραδοτέων στα σηµεία που οι
εταίροι του έργου ορίζουν ως σηµεία συνάντησης. Οι δαπάνες µετακίνησης στους δυνητικούς τόπους
συνάντησης (Ρόδος, Σαντορίνη, Σύρος, Λεµεσός, Λευκωσία) βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος µε δική
του ευθύνη θα περιλάβει το κόστος αυτό στην οικονοµική του προσφορά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εµπειρογνώµονες διαθέτουν επαρκή υποστήριξη και
εξοπλισµό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ικανοποιητική διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη και κάλυψη διερµηνείας (εάν απαιτείται) ώστε να είναι δυνατόν οι εµπειρογνώµονες να
επικεντρωθούν στις βασικές τους ευθύνες. Πρέπει επίσης να διαθέτει τα ανάλογα ποσά σύµφωνα µε τις
ανάγκες για να υποστηρίξει τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της Σύµβασης και για να εξασφαλίσει
ότι οι υπάλληλοί του πληρώνονται τακτικά και έγκαιρα.

5. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι ο αναφερόµενος στην παράγραφο 2.9 του ∆ιαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεπόµενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ούτως
ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις οµαλής ολοκλήρωσης του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος και του επικεφαλής εταίρου.

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής
Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής Προσφορών της παραγράφου 2.13.
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε στην τοποθεσία που αναφέρεται στη παράγραφο 2.12, είτε
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, η οποία θα πρέπει, µε
ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την τελευταία
προθεσµία υποβολής προσφορών.
∆εν λαµβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσµες, Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Ουδεµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση οποιουδήποτε όρου ή στοιχείου των Προσφορών
είναι επιτρεπτό να γίνει από τους Προσφέροντες µετά την τελευταία προθεσµία υποβολής τους.
6.2 Τρόπος Σύνταξης
1.

Οι Προσφορές συντάσσονται µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά που
καθορίζονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο
ή περίβληµα, υποχρεωτικά στη γλώσσα που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.10.

2.

Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβληµα κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

•

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.

•

Ο αριθµός διαγωνισµού.

•

Ο τίτλος του ∆ιαγωνισµού.

•

Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών.

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες
κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ., θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον
Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

4.

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) Υποφάκελοι µε όλα τα σχετικά
µε την Προσφορά στοιχεία ως εξής:
Α. «Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει σε
δύο (2) αντίτυπα:
i, τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
ii.

τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (και σε ψηφιακό µέσο που να επιτρέπει την
αντιγραφή των δεδοµένων του), του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο
Άρθρο 6.3 του ∆ιαγωνισµού.
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Β. «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει, σε δύο (2) αντίτυπα και σε
ψηφιακό µέσο που να επιτρέπει την αντιγραφή των δεδοµένων του, τα στοιχεία της
Οικονοµικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 6.3 του
∆ιαγωνισµού.
Οι Υποφάκελοι της Προσφοράς θα είναι σφραγισµένοι και θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Το ένα από τα αντίτυπα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
Κάθε σελίδα των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ αντιτύπων που θα περιέχονται στους Υποφακέλους, θα πρέπει
να είναι µονογραµµένη από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του. Σε περιπτώσεις
βιβλιοδετηµένων στοιχείων µπορεί να µονογραφηθεί µόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
5.

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

6.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνταξης της Προσφοράς δεν είναι αποδεκτός και η Προσφορά, σε
τέτοια περίπτωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.

Όλα τα Έντυπα / ∆ηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

6.3 Περιεχόµενα Προσφοράς
Περιεχόµενα Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Τεχνική Προσφορά»
Ο Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και την Τεχνική Προσφορά.
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής αφορούν στα νοµιµοποιητικά στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωµα του
Ενδιαφερόµενου Οικονοµικού Φορέα να υποβάλει Προσφορά και συγκεκριµένα απαρτίζονται από:
1.

Τη “∆έσµευση µη Απόσυρσης της Προσφοράς», η οποία πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα (Έντυπο 1) που περιλαµβάνεται στο Συνηµµένο Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

2.

Για την πιστοποίηση του δικαιώµατος συµµετοχής του Προσφέροντα, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Εφόσον ο Προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του.
β. Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νοµικών προσώπων, θα πρέπει να
κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχον νοµικό πρόσωπο στην
κοινοπραξία. Θα πρέπει επίσης να υποβληθεί Συµφωνητικό Συνεργασίας, το οποίο θα
υπογράφουν όλοι οι συµµετέχοντες στην κοινοπραξία και στο οποίο θα δηλώνεται:
(ι)

η πρόθεση του κάθε συµµετέχοντα για συµµετοχή στην κοινοπραξία,

(ιι)

το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία,

(ιιι)

ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και

(ιv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.
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3. Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης του Προσφέροντα , συµπληρωµένη και δεόντως
υπογεγραµµένη την ∆ήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, υπόδειγµα της οποίας
(Έντυπο 2) περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.
4. Για την πιστοποίηση της Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του Προσφέροντα,
συµπληρωµένο το σχετικό Πίνακα, υπόδειγµα του οποίου (Έντυπο 3) περιλαµβάνεται στο
Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.
5. Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων του Προσφέροντα, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. ∆ήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον
χαρακτηριστικά του Προσφέροντα:
i. επιχειρηµατική δοµή
ii. τοµείς δραστηριότητας
iii. παρεχόµενες υπηρεσίες
β.

iv. εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
Κατάσταση του απασχολούµενου µε µόνιµη σχέση εργασίας προσωπικού του
Προσφέροντα, σύµφωνη µε το υπόδειγµα (Έντυπο 4) το οποίο περιλαµβάνεται στο
Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

γ.

Κατάλογο δέκα (10) το πολύ συµβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων συµµετοχής
που ορίζονται στην παράγραφο 4, ο οποίος θα είναι σύµφωνος µε το υπόδειγµα (Έντυπο
5) το οποίο περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

δ.

Στοιχεία τεκµηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συµβάσεων, ως εξής:
i. Εάν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι ∆ηµόσιος Φορέας, σχετικό πιστοποιητικό, που
έχει εκδοθεί από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, τιµολόγιο, ή άλλο πρόσφορο µέσο

ε.

ii. Εάν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι ιδιώτης, βεβαίωση του ιδιώτη, ή εάν τούτο δεν
είναι δυνατόν απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται
υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου στο Φορέα που
εκτελέστηκε η σύµβαση.
Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα των βασικών εµπειρογνωµόνων της Οµάδας Έργου σε
τυποποιηµένη µορφή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 6) που περιλαµβάνεται στο
Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

στ. Πιστοποιητικό εκδιδόµενο από ανεξάρτητο οργανισµό το οποίο βεβαιώνει την τήρηση εκ
µέρους του Προσφέροντος προτύπου εξασφάλισης ποιότητας βασιζόµενου στη σειρά
κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000 και ISO 14001 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά από
οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα
µέτρα εξασφάλισης ποιότητας.
6. Σε περίπτωση που στην Οµάδα Έργου περιλαµβάνονται βασικοί εµπειρογνώµονες που δεν είναι
µόνιµοι εργοδοτούµενοι του Προσφέροντα, δηλώσεις των προσώπων αυτών, µε τις οποίες θα
δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας µε τον Προσφέροντα και ότι αποδέχονται
τους όρους του διαγωνισµού.
7.

Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, απαιτείται η
υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν:
•

∆ηλώσεις των φορέων αυτών, µε τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε
περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά
περίπτωση αναγκαίους πόρους .
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Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά του εδαφίου 6.3 (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής)
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα µε τους
διατιθέµενους πόρους.
8.

Βεβαίωση σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Υπόδειγµα (Έντυπο 7) το
οποίο περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.
Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς µπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία των εργαζοµένων και τις
συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο χώρο εκτέλεσης
έργου, από την Ιστοσελίδα του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli).

9.

Οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή
φωτοαντίγραφα, πλην της ∆έσµευσης µη Απόσυρσης της Προσφοράς την οποία πρέπει να
υποβάλλουν πρωτότυπη.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους Προσφέροντες την αποσαφήνιση ή τη
συµπλήρωση ελλείψεων των κατατεθειµένων δικαιολογητικών, πλην της ∆έσµευσης µη
Απόσυρσης της Προσφοράς και οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, µε ποινή
αποκλεισµού εάν δεν το πράξουν, να τα συµπληρώσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από
την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί. Η εκ των υστέρων υποβολή πληροφόρησης, η οποία έπρεπε
να δοθεί µε την Προσφορά, δεν θεωρείται αποσαφήνιση ή συµπλήρωση και ως εκ τούτου δεν είναι
επιτρεπτή.

Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά περιλαµβάνει δύο Ενότητες:
α.

την Ενότητα Α που αφορά την Προσέγγιση και τη Μεθοδολογία Εκτέλεσης του Αντικειµένου
της Σύµβασης

β.

την Ενότητα Β που αφορά την προτεινόµενη Οµάδα Έργου

Η Τεχνική Προσφορά θα είναι αναλυτική και θα παρουσιάζει την µεθοδολογία ανάπτυξης των
παραδοτέων, το χρονοδιάγραµµα και την Οµάδα έργου, ως ακολούθως:
1.

Η Ενότητα Α περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη:
α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει την
υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο
Προσφέρων κατανοεί:
•

τις απαιτήσεις της Σύµβασης, όπως αυτές προκύπτουν από τους Όρους Εντολής και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού,

•

τα κρίσιµα θέµατα που σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων της Αναθέτουσας
Αρχής,

τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν την οµαλή
υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης. Νοείται ότι η αναφορά σε τέτοιους
κινδύνους ή προϋποθέσεις δεν καθιστά τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις αυτές
µέρος της σύµβασης και δεν µεταβάλλει τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών
που απορρέουν από τη σύµβαση.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

•

β.
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•

Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας που ο Προσφέρων προτίθεται να
ακολουθήσει για την υλοποίηση του Αντικειµένου της Σύµβασης, µε έµφαση στις
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, στην υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα εργαλεία
που θα χρησιµοποιηθούν για την παροχή των αιτούµενων υπηρεσιών.

•

Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του Αντικειµένου της Σύµβασης σε
δραστηριότητες και πακέτα εργασίας που υποστηρίζουν την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων, µε ανάλυση των πακέτων εργασίας σε συγκεκριµένες ενέργειες,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους Όρους Εντολής και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού.

•

Προσδιορισµό και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων της Σύµβασης.

∆ήλωση σχετικά µε τους υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιµοποιήσει καθώς και
το ακριβές µέρος του Αντικειµένου της Σύµβασης που αυτοί θα υλοποιήσουν.
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
•

γ.

•
2.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα, των δραστηριοτήτων, των πακέτων εργασίας καθώς και
των παραδοτέων της Σύµβασης (διάγραµµα Gantt).

Η ενότητα Β περιλαµβάνει:
α. Αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δοµής της Οµάδας Έργου και των ρόλων /
καθηκόντων των µελών της.
β.

Παρουσίαση της Οµάδας Έργου, µε τη συµπλήρωση του Πίνακα (Έντυπο 8) ο οποίος
περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

γ.

Παράθεση Βιογραφικών Σηµειωµάτων των λοιπών εµπειρογνωµόνων της Οµάδας Έργου
σε τυποποιηµένη µορφή, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 6) που περιλαµβάνεται στο
Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

δ.

Σε περίπτωση που στην Οµάδα Έργου περιλαµβάνονται λοιποί εµπειρογνώµονες που δεν
είναι µόνιµοι εργοδοτούµενοι του Προσφέροντα, θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις των
προσώπων αυτών, µε τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασίας
µε τον Προσφέροντα και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισµού.

Περιεχόµενα Υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
1.

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει δεόντως συµπληρωµένο το Έντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε το υπόδειγµα (Έντυπο 4) που περιλαµβάνεται στο
Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

2.

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς υπηρεσιών για τις οποίες έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής στο
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, θεωρείται ότι το αναλογούν τίµηµα περιλαµβάνεται στις
υπόλοιπες τιµές του Εντύπου και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει αµοιβή για τις
υπηρεσίες αυτές.

3.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας.

4.

Οι τιµές µονάδας και η συνολική τιµή Προσφοράς εκφράζονται στο νόµισµα που ορίζεται στην
παράγραφο 2.11. Οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α.

5.

Για την συµπλήρωση του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς ο Προσφέρων πρέπει να
συνυπολογίσει τυχόν εκ του νόµου προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που
θα απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, τα έξοδα και το κέρδος του.
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6.

Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τόσο τους πληρωτέους δασµούς και φόρους,
όσο και εισφορές που τυχόν επιβάλλονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα
εισαγόµενα προϊόντα. Οι προσφερόµενες τιµές θα θεωρούνται οριστικές και δεν θα επηρεάζονται
από τυχόν αυξοµειώσεις των προαναφερόµενων φόρων, δασµών ή/και εισφορών.

7.

Υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την
απόρριψή της.

8.

Εφόσον από την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1 Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα παραληφθεί γίνεται από εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα, και όπου είναι εφικτό, άµεσα µετά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος και οι προσφορές αριθµούνται και καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο.
7.2 Έλεγχος ∆ικαιώµατος και Προϋποθέσεων Συµµετοχής
Μετά την αποσφράγιση του Υποφακέλου ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
των Προσφορών, το Αρµόδιο Όργανο ελέγχει πρώτα την ορθότητα και την πληρότητα των
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγγυήσεων συµµετοχής καθώς και την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων συµµετοχής, και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε ειδικό έντυπο.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τις
απαιτούµενες από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού προϋποθέσεις συµµετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή
απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρµοδίου Οργάνου της.
Για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου του δικαιώµατος και των
προϋποθέσεων συµµετοχής, η Τεχνική Προσφορά δεν αξιολογείται και δεν αποσφραγίζεται ο
Υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς.
7.3 Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Για τις Προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
το Αρµόδιο Όργανο προχωρά στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών τους, προκειµένου να διαπιστώσει
την πληρότητά τους, καθώς και εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Αντικειµένου
της Σύµβασης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν Τεύχος και καταχωρεί σε ειδικό έντυπο
τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς
λόγους απόρριψης.
Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω σταδίου, το Αρµόδιο Όργανο θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των
αποδεκτών Προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Πίνακα (Έντυπο 9) που περιλαµβάνεται στο
Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.
Η βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου:
•

καθορίζεται σε 100 βαθµούς το ανώτερο, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι απαιτήσεις του Αντικειµένου της Σύµβασης, και

είναι δυνατό να µειώνεται µέχρι τους 60 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται
πλήρως οι απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού, υπό την προϋπόθεση ότι η Προσφορά έχει ήδη
κριθεί ως αποδεκτή και οι αποκλίσεις έχουν κριθεί ως επουσιώδεις.
Κάθε µέλος του Αρµόδιου Οργάνου θα βαθµολογήσει κάθε κριτήριο µε έναν βαθµό.
•
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Η βαθµολογία κάθε επί µέρους κριτηρίου προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των µελών του
Αρµοδίου Οργάνου και στη συνέχεια σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού και
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Προσθέτοντας το σταθµισµένο βαθµό κάθε επιµέρους κριτηρίου της κάθε οµάδας προκύπτει η συνολική
βαθµολογία της οµάδας.
Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων αποτελεί τον τελικό βαθµό τεχνικής αξιολόγησης (Τ).
Οι τελικοί βαθµοί των Τεχνικών Προσφορών θα καταχωρηθούν σε ειδικό έντυπο από το Αρµόδιο
Όργανο µε επαρκή αιτιολόγηση της βαθµολογίας.
7.4 Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, το Αρµόδιο Όργανο θα ελέγξει το περιεχόµενο των
Οικονοµικών Προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει το βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τους
απαιτούµενους από τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού σχετικούς όρους και συνθήκες, η Αναθέτουσα Αρχή
απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρµοδίου Οργάνου της.
Σε περίπτωση που οι τιµές Προσφοράς δίνονται σε άλλο νόµισµα από ευρώ, για σκοπούς αξιολόγησης
και σύγκρισης τιµών, αυτές θα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την τιµή πώλησης του ξένου
συναλλάγµατος έναντι του ευρώ που δίνεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά την τελευταία ηµεροµηνία
υποβολής των Προσφορών. Όταν η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών είναι τραπεζική
αργία, θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή συναλλάγµατος της αµέσως προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας.
Σε περίπτωση που το Αρµόδιο Όργανο θεωρήσει µια Οικονοµική Προσφορά ως ασυνήθιστα χαµηλή,
πριν την απορρίψει, οφείλει να ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως, εντός
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα του ζητηθεί, όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της
Προσφοράς του κρίνει σκόπιµες. Το Αρµόδιο Όργανο εξετάζει τις διευκρινήσεις και αποφασίζει σχετικά
µε την αποδοχή των διευκρινίσεων ή την απόρριψη της Προσφοράς.
Για τη βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές κατά τα ως άνω,
υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:

Κ

=

Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη
------------------------------------------------------------------- x 100
Αξιολογούµενη Οικονοµική Προσφορά

όπου ως Οικονοµική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο Προσφέρων προτίθεται
να υλοποιήσει τη Σύµβαση, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονοµική Προσφορά
Μειοδότη η Προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, το Αρµόδιο Όργανο θα προβεί στην οριστική
κατάταξη των Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού:
Λ = Τ * 80% + Κ * 20%, όπου:
Τ = ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς και
Κ = το συγκριτικό κόστος της Οικονοµικής Προσφοράς.
Ως πλέον συµφέρουσα Προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο βαθµό Λ.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού αξιολόγησης
της Τεχνικής Προσφοράς.
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8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1 Ανάθεση Σύµβασης
Η Ανάθεση της Σύµβασης γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η Προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
8.2 Γνωστοποίηση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει γραπτώς τον Ανάδοχο σχετικά µε την Απόφαση Ανάθεσης και τους µη
επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους αυτής.
Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού ενηµερώνει σχετικά όλους τους Προσφέροντες.
8.3 Ακύρωση ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός µπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
των Προσφορών για ειδικούς και αιτιολογηµένους λόγους µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς / Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από
οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τον λόγο της ενδεχόµενης ακύρωσης.
8.4 Κατάρτιση και Υπογραφή Συµφωνίας
Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συµφωνίας.
Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να παραπέµψει εκ νέου το θέµα στο Αρµόδιο
Όργανο µε στόχο την ανάθεση της Σύµβασης στον Προσφέροντα που υπέβαλε την επόµενη Προσφορά,
σύµφωνα µε την κατάταξη της παραγράφου 7. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού γίνεται µε την
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανανέωση της ισχύος της Προσφοράς του Προσφέροντα που υπέβαλε
την επόµενη Προσφορά που πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισµού, για καθορισµένη
χρονική περίοδο, µε τους ίδιους όρους που ίσχυαν προηγουµένως.
Ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύµβαση είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή
της Συµφωνίας προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του
προσώπου που θα υπογράψει τη Συµφωνία,
β. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συµφωνητικό συνεργασίας στο οποίο να
καθορίζεται το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους στην κοινοπραξία, ο νόµιµος
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο µέλος θα είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας.
Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν µπορεί να διαφέρουν από τα οριζόµενα στο συµφωνητικό
συνεργασίας
Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
1.

Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης, πρέπει να καλύπτει το 10% της
συµβατικής τιµής.

2.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Αντικειµένου της Σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση τερµατισµού της Σύµβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου
να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του.

3.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
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κυρώσει τη ∆ιεθνή Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή µε την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωµα
έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
4.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης θα µπορεί να υποβληθεί στην ελληνική γλώσσα.

5.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το σχετικό
υπόδειγµα (Έντυπο 10) που περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα του ∆ιαγωνισµού.

6.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση θα πρέπει να σηµειώνεται ότι αυτή καλύπτει
αλληλεγγύως όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.
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9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 1: ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαγωνισµός αρ. -------------------------1.

Αναφερόµαστε
στην
προσφορά
που
έχουµε
υποβάλει
για
__________________
________________________________________________________________, η οποία ισχύει για την
περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισµού και την οποία, σύµφωνα µε τους όρους του
διαγωνισµού, οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν.

2.

Γνωρίζουµε ότι µε βάση τους όρους του διαγωνισµού σε περίπτωση που:
(α) αποσύρουµε την προσφορά µας ή µέρος της µετά την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των προσφορών, ή
(β) έχοντας ειδοποιηθεί για την αποδοχή της Προσφοράς µας από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την περίοδο
ισχύος της Προσφοράς, και έχοντας ειδοποιηθεί να προσέλθουµε για την υπογραφή της Σύµβασης:
(ι)

έχουµε αρνηθεί ή παραλείψει να προσκοµίσουµε εµπρόθεσµα οποιοδήποτε Πιστοποιητικό και/ή
άλλο έγγραφο και/ή την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου και/ή να εκπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη συµµετοχή µας στο διαγωνισµό, ή

(ιι)

έχουµε αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψουµε τη Σύµβαση,

είναι δυνατό να µας επιβληθούν οι πιο κάτω κυρώσεις:

3.

α.

αποκλεισµό από του δικαιώµατος ανάθεσης της Σύµβασης, και

β.

στις προβλεπόµενες από τον Νόµο και τους Κανονισµούς κυρώσεις αναφορικά µε συµµετοχή σε
µελλοντικούς διαγωνισµούς που οδηγούν σε ανάθεση δηµόσιας σύµβασης.

Επιπρόσθετα αναλαµβάνουµε την υποχρέωση να καταβάλουµε στην Αναθέτουσα Αρχή, ως
αποζηµίωση ποσό ίσο µε το 10% της τιµής της προσφοράς µας ή του µέρους αυτής που έχει
αποσυρθεί.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

......................................................................

Όνοµα υπογράφοντος

......................................................................

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος

......................................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος

......................................................................

Ηµεροµηνία

......................................................................

Στοιχεία Προσφέροντος1
Όνοµα Προσφέροντος

...........................................................................

Σηµείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νοµικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την
κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε µέλους της κοινοπραξίας.
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ΕΝΤΥΠΟ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προς: <επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής>
Θέµα: <τίτλος ∆ιαγωνισµού>.
Αρ. ∆ιαγωνισµού:
Τελευταία προθεσµία υποβολής προσφορών:
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α.
∆εν έχω καταδικαστεί οριστικά µε απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/773/∆ΕΥ
του Συµβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης – πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεµβρίου 1995), ή για νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ),
β.
∆εν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από
τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,
γ.
∆εν έχει κινηθεί εναντίον µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές
νοµοθετικές ή κανονιστικές πράξεις,
δ.
∆εν έχω καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική µου διαγωγή, βάσει αποφάσεως η
οποία έχει ισχύ δεδικασµένου,
ε.
∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα,
στ.
Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και την πληρωµή φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία /
στη χώρα όπου είµαι εγκατεστηµένος δηλαδή την .................... <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>, κατά την
ηµεροµηνία τελευταίας προθεσµίας υποβολής των προσφορών,
Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Υπογραφή:
Όνοµα υπογράφοντος:
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος

Στοιχεία Προσφέροντος ή συµµετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>
Όνοµα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..................∆ιεύθυνση:.................................................................
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................
∆ιεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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ΕΝΤΥΠΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
(Συµπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες οικονοµικών στοιχείων µε βάση τις ετήσιες οικονοµικές σας καταστάσεις
για τα τρία τελευταία έτη µε τελευταίο έτος αναφοράς το προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι
κοινοπραξία ο πίνακας Α συµπληρώνεται µε συνολικά στοιχεία για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας και ο Πίνακας Β
για κάθε µέλος της κοινοπραξίας χωριστά. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένα µόνο πρόσωπο
συµπληρώνεται ο πίνακας Α).
Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς δεν είναι ακόµη ελεγµένες σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial Reporting), να υποβάλετε δήλωση
για τα οικονοµικά στοιχεία, υπογραµµένη από τη διεύθυνση της επιχείρησης, µαζί µε βεβαίωση από εγκεκριµένο
λογιστή ή από κάτοχο ισοδύναµων προσόντων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του. Οι αριθµοί σε όλες τις
στήλες πρέπει να υπολογιστούν στην ίδια βάση ώστε να καταστεί δυνατή η άµεση σύγκριση κατά έτος (ή, σε
περίπτωση που έχει αλλάξει η βάση, θα πρέπει να δοθεί επεξήγηση για την αλλαγή υπό µορφή υποσηµείωσης
στον πίνακα).
Πίνακας Α
Οικονοµικά στοιχεία

2014

2015

2016

Μέσος όρος

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε Ευρώ/ΛΚ)
Ετήσια αποτελέσµατα εργασιών (σε
Ευρώ/ΛΚ)
Πίνακας Β
Επωνυµία µέλους Κοινοπραξίας: .........................
Οικονοµικά στοιχεία

2014

2015

2016

Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε Ευρώ/ΛΚ)
Ετήσια αποτελέσµατα εργασιών (σε
Ευρώ/ΛΚ)
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ΕΝΤΥΠΟ 4: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
(Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα µε τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολούνται στον Προσφέροντα µε µόνιµη σχέση
εργασίας. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία ο πίνακας συµπληρώνεται για κάθε µέλος της κοινοπραξίας
χωριστά)
α/α

Ονοµατεπώνυµο
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ΕΝΤΥΠΟ 5: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
1.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

(Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συµβάσεων που είναι συναφείς µε είδη υπηρεσιών
που απαιτούνται στο έργο και έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών. Ο αριθµός
των συµβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10)
α/α (µέγιστος 10)

Τίτλος Έργου

Όνοµα φορέα
(µέλους της
Κοινοπραξίας)

Χώρα

…

…

Συνολική
Αξία
Σύµβασης
(Ευρώ)
…

Αναλογία της
Πελάτης
Προέλευση
Ηµεροµηνίες
Λοιπά µέλη
σύµβασης που
Χρηµατοδότηση
κοινοπραξίας
(έναρξης/λήξης)
εκτελέστηκε από (Αναθέτουσα
ς
(εφόσον
Αρχή)
το Φορέα (%)
υπάρχουν)
…

…

…

Λεπτοµερής περιγραφή του έργου

…

…

Είδος υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
…
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ΕΝΤΥΠΟ 6: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Προτεινόµενη Θέση στην Οµάδα Έργου:
1.
2.
3.
4.
5.

Επίθετο:
Όνοµα:
Ηµεροµηνία γέννησης:
Υπηκοότητα:
Εκπαίδευση:
Περίοδος Φοίτησης

Όνοµα Σχολής / Πανεπιστηµίου

6.

Από

Μέχρι

Πτυχίο / ∆ίπλωµα που αποκτήθηκε

Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίµακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα)
Γλώσσα

7.
8.
9.
10.
11.

Ανάγνωση

Γραφή

Οµιλία

Μέλος επαγγελµατικών οργανισµών :
Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)
Παρούσα θέση στον οργανισµό: (Αναγράφεται η σηµερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισµό
∆ηµοσίου η Ιδιωτικού τοµέα, ελεύθερος επαγγελµατίας κλπ.)
Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόµου που προκύπτουν από την
µέχρι σήµερα επαγγελµατική και άλλη εµπειρία του)
Επαγγελµατική εµπειρία:

Επιχείρηση / Οργανισµός
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* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια µε τις ζητούµενες υπηρεσίες, ο βαθµός
εµπλοκής και ευθύνης.
12.

Κατάλογος έργων συναφών µε το προκηρυσσόµενο

Τίτλος έργου

Ηµεροµηνίες
εκπόνησης
(έναρξη –
ολοκλήρωση)

Αξία έργου

Αποδέκτης/
Φορέας Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή έργου

Αρµοδιότητες καθήκοντα

13.
Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:
Σηµείωση: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει την ορθότητα
των στοιχείων του Βιογραφικού Σηµειώµατος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει
τα κατά περίπτωση απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης.
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ΕΝΤΥΠΟ 7: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προς: <επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής>
Θέµα:

<τίτλος ∆ιαγωνισµού>.

Αρ. ∆ιαγωνισµού:
Τελευταία προθεσµία υποβολής προσφορών:

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς µου, έχω λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις της νοµοθεσίας σε σχέση µε την προστασία των εργαζοµένων και τις
συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία και εφαρµόζονται στο χώρο παροχής εκτέλεσης της
σύµβασης.

Υπογραφή :

..........................................................

Όνοµα υπογράφοντος:
Αρ. ∆ελτίου
Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
υπογράφοντος:

..........................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος:

..........................................................
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ΕΝΤΥΠΟ 8: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς
<επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής>
Θέµα:

<τίτλος ∆ιαγωνισµού>

Αρ. ∆ιαγωνισµού:
Τελευταία προθεσµία υποβολής προσφορών:
1.

Αφού µελέτησα/µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού και αφού έχουµε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του αντικειµένου
της σύµβασης, εµείς οι υποφαινόµενοι, αναλαµβάνουµε να αρχίσουµε, εκτελέσουµε και συµπληρώσουµε το
αντικείµενο της σύµβασης, σύµφωνα τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και την Τεχνική Προσφορά µας, για το
συνολικό ποσό των € .................................. (ολογράφως ..........................................................................
Ευρώ και ............................................ σέντ), συν Φ.Π.Α.,

2.

Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς που
επισυνάπτεται.

3.

Αν η προσφορά µας γίνει αποδεκτή, αναλαµβάνουµε να καταθέσουµε Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης,
για ποσό και στη µορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού, και να αρχίσουµε την εκτέλεση των
Υπηρεσιών µέσα στα χρονικά όρια που προνοούνται στους όρους της Συµφωνίας και να τις συµπληρώσουµε
µέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και στην Προσφορά µας.

4.

Συµφωνούµε πως η Προσφορά µας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση µε αυτή που ορίζεται στο εδάφιο 2.9 του
∆ιαγωνισµού, θα µας δεσµεύει και θα µπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της περιόδου
αυτής.

5.

Μέχρι να ετοιµαστεί και υπογραφεί επίσηµη Συµφωνία, η προσφορά µας αυτή µαζί µε τη γραπτή αποδοχή
σας θα αποτελούν δεσµευτικό Συµβόλαιο µεταξύ µας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ1

Αριθµός
εµπειρογνωµόνων

Ανθρωποµήνες/

Αµοιβή

Ανθρωποηµέρες

ανθρωποµήνα

απασχόλησης

Ανθρωποηµέρας

Συνολικό ποσό
(σε Ευρώ)

(σε Ευρώ)
- Υπεύθυνος Έργου
∆ραστηριότητα 1 / Παραδοτέο 1
- Βασικοί εµπειρογνώµονες

1

Ο συγκεκριμένος Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς θα χρησιμοποιείται για
συμβάσεις συνολικής αξίας

FRC ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 01/2018

32

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

- Λοιποί εµπειρογνώµονες
∆ραστηριότητα 2 / Παραδοτέο 2
- Βασικοί εµπειρογνώµονες
- Λοιποί εµπειρογνώµονες
∆ραστηριότητα..... / Παραδοτέο ....
- Βασικοί εµπειρογνώµονες
- Λοιποί εµπειρογνώµονες
Συνολική Οικονοµική Προσφορά
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ΕΝΤΥΠΟ 9: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας (%)

Α΄ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Προσέγγιση και Μεθοδολογία

70%

Κατανόηση των απαιτήσεων του Αντικειµένου της Σύµβασης

15%

Μεθοδολογίες, εργαλεία υποστήριξης και διασφάλιση ποιότητας

20%

Ανάλυση του αντικειµένου της σύµβασης σε δραστηριότητες και
παραδοτέα

25%

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Αντικειµένου της Σύµβασης

10%

Β΄ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Οµάδα Έργου

30%

Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Έργου

15%

Σαφήνεια των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων των εµπειρογνωµόνων
σε σχέση µε τις δραστηριότητες της Σύµβασης

15%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΕΝΤΥΠΟ 10: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ημερομηνία λήξης ...................................
Προς
____________________________________________________
(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)
Αξιότιμε Κύριε,
Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------Συμβόλαιο Αρ.-----------------------Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την
κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το
Συμβόλαιο») με Ποσό Συμβολαίου € ----------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και -----------------------------------------σεντ) και επειδή οι
Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού
για ποσό ίσο με ποσοστό ------------------ εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω
υπογράφον χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από κάθε
δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού,
με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του
Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν, εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το
αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα
απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ευρώ και ---------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή
παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του
Συμβολαίου. Σε περίπτωση υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται
ανάλογα με τα ποσά που θα πληρώνονται.
2.Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η οποία δυνατό να γίνει στο
Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την ευθύνη
μας που απορρέει από την παρούσα Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα
απόλυτα από το δικαίωμα μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για
οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.
3.Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης που
αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή, εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική
αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική
αργία) θα πρέπει να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω
ημερομηνίας λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε γραπτή
απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.
4.Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους νόμους
της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
Διατελούμε,
[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσημα

}
Ημερομηνία: ………………………………….
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