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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
µε αντικείµενο την επιλογή αναδόχου για την
Παροχή Υπηρεσιών Εµπειρογνώµονα για τη ∆ηµιουργία
Πρότυπου Αµπελώνα στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.3. «∆ηµιουργία ενός
πρότυπου αµπελώνα» του έργου «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την
Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» /
«Cross-border Network for the Promotion of Wine Products» και
ακρωνύµιο WINE NET

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
ΜΕΤΡΟ:
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος
και ενθάρρυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής
3.1. Προώθηση της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής
κληρονοµιάς
Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και την 15.03.2014
30.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
∆ήµος Κόνιτσας
09/12 /2013 και ώρα 12:00

Το έργο υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται και υλοποιείται από το ∆ήµο Κόνιτσας, κατ’ εφαρµογή
των ακόλουθων διατάξεων:
που περιέχονται στη µελέτη και τη διακήρυξη
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης 2εκεµβρίου 2007, για
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως
ισχύει
τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεµβρίου 2006 για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Οι διατάξεις του Νόµου 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
Οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 28/1980 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως
έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»
το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»
το Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112 Α΄ ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
την υπ. αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’
1291/2010) «Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83,
παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
την Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, η
οποία συνήλθε στην Κέρκυρα στις 15 Ιουλίου 2011, αναφορικά µε την έγκριση της
αίτησης του έργου «Cross-border Network for the Promotion of Wine Products» και
ακρωνύµιο «WINE NET»
την εγκεκριµένη Φόρµα αίτησης του έργου (Application Form)
τους
όρους
της
Σύµβασης
Χρηµατοδότησης
(Subsidy
Contact)
όπως
συµφωνήθηκαν µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και
του Επικεφαλής Εταίρου (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη
Εταιρεία ΟΤΑ) του παραπάνω εγκεκριµένου έργου
τους όρους του Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership
Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριµένου έργου
τον Οδηγό Εφαρµογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης
(Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

την Υ.Α. 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστηµα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥ∆), όπως
µετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. Ελλάδα – Ιταλία
την Συλλογική Απόφαση ΕΠ3188 ΤΡΟΠ.0 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά µε την ένταξη του έργου WINE-NET
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2012 και κωδικό έργου/ MIS
2012ΕΠ31880006
το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται
στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών
στοιχείων και παραστατικών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ
την υπ. Αριθµ. 229/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Κόνιτσας, αναφορικά µε την έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού και των όρων της
παρούσας διακήρυξης,
Π ΡΟ ΚΗ Ρ ΥΣΣΕ Ι
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών
Εµπειρογνώµονα για τη ∆ηµιουργία Πρότυπου Αµπελώνα», µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, συνολικού
προϋπολογισµού δαπάνης 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η ∆ιακήρυξη πραγµατοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου µε τίτλο:
«∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / «Cross-border
Network for the Promotion of Wine Products» και ακρωνύµιο WINE NET, ενταγµένου
στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»,
Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του
περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής».
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WINE NET
Η Περιφέρεια Ηπείρου και ιδιαίτερα η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται
από µία πολύ πλούσια πολιτιστική, περιβαλλοντική και αγροτική κληρονοµιά, η οποία θα
µπορούσε αναµφισβήτητα να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής, προτείνοντας θεµατικές µορφές τουρισµού ικανές να
προσελκύσουν επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου.
Επιπλέον, οι τοπικές ποικιλίες αµπέλου, οι τοπικοί οίνοι και τα άλλα αµπελο-οινικά
προϊόντα που παράγονται σε διάφορες περιοχές των Ιωαννίνων αποτελούν ένα
σηµαντικό στοιχείο της τοπικής πολιτιστικής και αγροτικής κληρονοµιάς, το οποίο
ωστόσο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς µέχρι σήµερα.
Ωστόσο, η συστηµατική αξιοποίηση της αµπελο-οινικής παράδοσης της ευρύτερης
περιοχής της Ηπείρου θα µπορούσε να συµβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη
του αγροτουρισµού, µε έµφαση στον οινικό τουρισµό, καθώς και στη δηµιουργία νέων
ευκαιριών απασχόλησης στον τοµέα του τουρισµού, της γευσιγνωσίας, της οινογνωσίας
κ.λπ.
Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχα χαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης
συγκεντρώνουν και αρκετοί ∆ήµοι της Ιταλικής διασυνοριακής περιοχής. Η αγροτική και
πολιτιστική τους κληρονοµιά είναι στενά συνδεδεµένη µε την αµπελουργία και την
οινική παράδοση και έχουν ήδη αναπτύξει αξιόλογες πρωτοβουλίες προς την
κατεύθυνση της προώθησης των τοπικών τους οίνων και του οινικού τουρισµού.
Συνεπώς, η συνεργασία των φορέων σε διασυνοριακό επίπεδο, η ανάπτυξη κοινών
δράσεων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών στους προαναφερθέντες τοµείς
στο πλαίσιο του έργου WINE - NET θα συµβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξή τους.
Επιπλέον, η διασυνοριακή αυτή συνεργασία αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών οινοπαραγωγών, στην από κοινού προώθηση

των µεσογειακών κρασιών και στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εµπορίου αµπελοοινικών προϊόντων και του οινικού τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή.
Το εταιρικό σχήµα απαρτίζεται από πέντε εταίρους:
1. Την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ
(Επικεφαλής Εταίρος)
2. Την Περιφέρεια Ηπείρου (Εταίρος 2)
3. Το ∆ήµο Κόνιτσας (Εταίρος 3)
4. Το ∆ήµο Cellino San Marco (Εταίρος 4), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του
Μπρίντιζι στην Περιφέρεια της Απουλίας
5. Το ∆ήµο Guagnano (Εταίρος 5), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Λέτσε στην
Περιφέρεια της Απουλίας
Το έργο περιλαµβάνει έξι (6) πακέτα εργασίας, καθένα από τα από αναλύεται σε
επιµέρους δράσεις ως εξής:
ΠΕ1: ∆ιαχείριση και Συντονισµός Έργου
1.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
1.2 ∆ιαχείριση έργου
ΠΕ2: Πληροφόρηση και ∆ιάχυση Αποτελεσµάτων
2.1 Ηµερίδες
2.2 ∆ράσεις προώθησης οινικών προϊόντων
2.3 Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού
2.4 Ιστοσελίδα/προβολή
2.5 Παραγωγή τηλεοπτικού ντοκιµαντέρ
ΠΕ3: Έρευνες/ Μελέτες
3.1 Εκπόνηση µελέτης για την τοπική οινική παράδοση
3.2 Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του οινικού τουρισµού
ΠΕ4: ∆ηµιουργία Οινικού Μουσείου στην Κόνιτσα
4.1 Κατασκευή του Μουσείου
4.2 Προµήθεια εξοπλισµού
4.3 ∆ηµιουργία ενός πρότυπου αµπελώνα
ΠΕ5: ∆ηµιουργία εκθεσιακών χώρων στο Celino San Marco και στο
Guagnano
5.1 Προµήθεια εξοπλισµού στο Cellino San Marco
5.2 Παρεµβάσεις µικρής κλίµακας στο Guagnano
5.3 Προµήθεια εξοπλισµού στο Guagnano
ΠΕ6: ∆ράσεις δικτύωσης για την προώθηση των οινικών προϊόντων και
του οινοτουρισµού
6.1 ∆ιασυνοριακό forum
6.2 ∆ράσεις εκπαίδευσης
Το έργο έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέµβριο του 2011 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τις
31 Μαρτίου του 2014.
2.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες συνίστανται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για
την υλοποίηση της ∆ράσης 4.3 «∆ηµιουργία ενός πρότυπου επισκέψιµου αµπελώνα» και
των επιµέρους δραστηριοτήτων που αυτή περιλαµβάνει.
Το προκηρυσσόµενο έργο θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις:
1η Φάση: Μελέτη εγκατάστασης πρότυπου επισκέψιµου αµπελώνα
2η Φάση: Εγκατάσταση πρότυπου αµπελώνα
Αρχικά ο Ανάδοχος καλείται να ετοιµάσει τη µελέτη για τη δηµιουργία του πρότυπου
επισκέψιµου αµπελώνα. Η µελέτη θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από
την έγκρισή της ο Ανάδοχος θα προβεί στη 2η φάση του έργου που είναι η εφαρµογή
της µελέτης και η δηµιουργία του αµπελώνα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλες
τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία του αµπελώνα όπως η προµήθεια των
φυτών, η προετοιµασία του εδάφους, η φύτευση, η υποστύλωση, η άρδευση κλπ.

Oι προσφορές θα κατατεθούν σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στη σχετική παράγραφο
της παρούσας διακήρυξης και τις προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο
Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, ειδάλλως η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές για τµήµα του προκηρυσσόµενου έργου δε γίνονται δεκτές.
3.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 09 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
11:00 µέχρι 12:00 (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) στην έδρα του
∆ήµου Κόνιτσας, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και
Αξιολόγησης.
4.
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά
σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
δ) η τεχνική περιγραφή
5.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
6.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει µια πρόταση η οποία θα αφορά το
σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου.
Προσφορές για τµήµα του έργου ή επιµέρους προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές µε ποινή απόρριψης
θεωρούµενες ως αντιπροσφορές.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες
από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους
εκπροσώπους τους.
Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως.
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως
ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε
µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος
εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε
µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην εξής
διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΚ 44100

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε περιεχόµενα αυτών είναι:
Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Η Τεχνική Προσφορά
Η Οικονοµική Προσφορά
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισµένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2)
αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τις
ονοµασίες ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να
αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή εφ’ όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν
στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική.
Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας
συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην
οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Το ένα αντίτυπο θα φέρει στην πρώτη
σελίδα ή σε εµφανές σηµείο ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση
ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει τρείς (3), επίσης
σφραγισµένους, φακέλους ως εξής:
1.
Φάκελο µε ένδειξη "∆ικαιολογητικά συµµετοχής" (Πρωτότυπο και
αντίγραφο).
2.
Φάκελο µε ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" (Πρωτότυπο και αντίγραφο).
3.
Φάκελο µε ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά" (Πρωτότυπο και
αντίγραφο).
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του
αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παροχή Υπηρεσιών Εµπειρογνώµονα για τη ∆ηµιουργία Πρότυπου Αµπελώνα
στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.3 «∆ηµιουργία ενός πρότυπου αµπελώνα» του έργου
«∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / «Crossborder Network for the Promotion of Wine Products» και ακρωνύµιο WINE
NET
Αριθµός ∆ιακήρυξης : 05/2013
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 09-12-2013
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Μέσα στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού να περιέχει τα εξής:
α) Φορολογική ενηµερότητα του υποψηφίου.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα του υποψηφίου.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου.
δ)Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 2% επί του καθαρού ποσού του
προϋπολογισµού
ε)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου.

ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, όλα τα στοιχεία για την περιγραφή
της υλοποίησης του έργου το οποίο παρατίθεται αναλυτικά και ανά τµήµα στο
Παράρτηµα Ι της παρούσης.
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1.Περιγραφή του τρόπου, καθώς και της σχετικής µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.
2.Περιγραφή της προηγούµενης εµπειρίας του υποψηφίου αναδόχου σε παρόµοια έργα,
όπως αποδεικνύεται από νόµιµα αποδεκτά έγγραφα (π.χ. συµβάσεις, τιµολόγια κ.ά.).
3.Τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και η ποιότητα της προτεινόµενης λύσης.
4.Περιγραφή του διαθέσιµου ιδιόκτητου ή/και ενοικιαζόµενου µηχανολογικού
εξοπλισµού ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί.
5.Βιογραφικό σηµείωµα και Υπεύθυνη ∆ήλωση περί της ακρίβειας των δηλωθέντων
στοιχείων του Υπευθύνου για την εκτέλεση των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου, ο
οποίος θα πρέπει να διαθέτει σχετική επιστηµονική εξειδίκευση και επαρκή
επαγγελµατική εµπειρία. Ως σχετική επιστηµονική εξειδίκευση ορίζεται η ύπαρξη
πτυχίου Γεωπόνου ΠΕ, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος στην
αµπελουργία, καθώς και πενταετής επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα της
αµπελουργίας.
Η ύπαρξη ή ο συνδυασµός, δυσµενών ή ανεπαρκών τεχνικών χαρακτηριστικών του
προσφέροντος είναι δυνατόν να αποτελέσουν αιτία αποκλεισµού της προσφοράς από τη
περαιτέρω αξιολόγηση µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού.
Επίσης, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον
στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά
στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε Οικονοµική προσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης.
Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται
χωρίς χρέωση.
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
8.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τιµή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ (€). Στις τιµές θα
περιλαµβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την τελική παράδοση των
ζητούµενων υπηρεσιών.
9.
Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του
προϋπολογισµού της δαπάνης της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ.
Οι εγγυήσεις κατατίθενται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσονται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, από αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
Στο 1ο στάδιο ανοίγονται, µονογράφονται και ελέγχονται οι φάκελοι των
δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων.
Μόνο όσες από τις προσφορές πληρούν τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα αξιολογηθούν
στο 2ο στάδιο.

Στο 2ο στάδιο, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Η
Τεχνική προσφορά αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής βαθµολογίας.
Μόνο όσες από τις προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν στο
3ο στάδιο.
Στο 3ο στάδιο θα πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων. Για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών θα ληφθεί
υπόψη το σύνολο της προσφερόµενης τιµής µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε
βάση το σχέδιο του Παραρτήµατος ΙΙ το οποίο έχει συµπληρώσει και καταθέσει ο κάθε
υποψήφιος ανάδοχος.
Ο τύπος από τον οποίο προκύπτει η βαθµολογία Oi της Οικονοµικής Προσφοράς είναι:

Όπου, Oi,min η φθηνότερη (χαµηλότερη) οικονοµική προσφορά.
Ο υπολογισµός του Oi γίνεται µέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Η βαθµολογία η οποία προκύπτει από τον παραπάνω τύπο αποτελεί την βαθµολογία Oi
του κάθε υποψηφίου αναδόχου και αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής
βαθµολογίας.
Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλεισµοί υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο
αξιολόγησης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να
ολοκληρωθεί και για τα 3 στάδια την ίδια ηµέρα.
Η συνολική βαθµολογία Βi προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας Τεχνικής
Προσφοράς Τi (σταθµισµένης µε συντελεστή βάρους 0,80) συν την βαθµολογία
Οικονοµικής Προσφοράς Oi (σταθµισµένης µε συντελεστή βάρους 0,20). Έτσι, ο τύπος
αξιολόγησης-εξαγωγής βαθµολογίας είναι:
Βi = 0,80 Ti + 0,20 Oi
Οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθµού Βi . Ο υπολογισµός του
Βi γίνεται µέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο έχων το µεγαλύτερο Βi .
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθµολόγηση των κριτηρίων
τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισµός του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής
Προσφοράς (Ti) κάθε προσφοράς, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και
καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος.
Η βαθµολόγηση των κριτηρίων και η αναγωγή των βαθµών σε ένα Ti για την τεχνική
ικανότητα του κάθε προσφέροντος γίνεται µε την εξής µεθοδολογία:
Κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθµολογούνται µε ένα ακέραιο
βαθµό από το 0 έως το 10 σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Βαθµός κριτηρίου
0

Αιτιολογία
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς
το συγκεκριµένο κριτήριο

1-4

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το
συγκεκριµένο κριτήριο

5-8

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως
προς το συγκεκριµένο κριτήριο

9 - 10

Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το
συγκεκριµένο κριτήριο

Στη συνέχεια, ο βαθµός κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επιµέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και έτσι προκύπτει ο βαθµός του κριτηρίου.

Το άθροισµα των βαθµών των οµάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό
της Τεχνικής Προσφοράς ( ABTΠi ) του κάθε προσφέροντος.
Ο Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς Τi κάθε προσφέροντος, υπολογίζεται µε τον
τύπο :

Όπου ABTΠi,max η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Ο υπολογισµός των Ti και ABTΠi γίνεται µέχρι τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση
των κριτηρίων µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Τα κριτήρια και οι
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής:
Πίνακας1: “Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης”
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας

Κ.1

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (πληρότητα /
ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών)

20%

Κ.2

Προηγούµενη εµπειρία σε παρόµοια έργα

20%

Κ.3

Ποιότητα υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν

20%

Κ.4

∆ιαθέσιµος Μηχανολογικός εξοπλισµός

20%

Κ.5

Εµπειρία Υπευθύνου εκ µέρους του Αναδόχου

20%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

11. Ενστάσεις
α. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη
δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη
ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται
αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασίας.
β. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή.
12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές
έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
προκήρυξης.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων.
Ο ∆ήµος Κόνιτσας διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει µερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το
αποτέλεσµα ή να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό ή την εν γένει προµήθεια ή να επαναλάβει το
∆ιαγωνισµό. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχει δικαίωµα
αποζηµίωσης σε καµία περίπτωση.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε το ∆ήµο
Κόνιτσας, η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση
αδυναµίας του επιλεγέντος να συνάψει σύµβαση τότε καλείται ο επόµενος.
Η σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύµβασης µπορεί να
γίνει µόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείµενο της
πράξης.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) µεταξύ του αναδόχου και της
αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι ηµέρες (120)
τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη.
14. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο τόπος παροχής της εργασίας είναι εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Κόνιτσας, πλησίον
του µουσείου οίνου και θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από το ∆ήµο Κόνιτσας.
Ο ανάδοχος δεσµεύεται ρητά για την εκτέλεση του έργου, µε έναρξη εργασιών
το πολύ σε διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης και
την ολοκλήρωσή του µέχρι τις 15 Μαρτίου 2014
Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται στον
ανάδοχο τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συµβατικού τιµήµατος της παροχής υπηρεσίας χωρίς
το ΦΠΑ.
15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Αντικειµένου που ορίζεται από το ∆ήµο
Κόνιτσας και η οποία θα πιστοποιεί τµηµατικά ή/και στο σύνολό της, συντάσσοντας
αντίστοιχο πρακτικό παραλαβής.
16. ΠΛΗΡΩΜΗ
Το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Έργου
«Cross-border Network for the Promotion of Wine Products» και ακρωνύµιο «WINE
NET»
Οι πληρωµές θα γίνονται µετά τη βεβαιωµένη εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου από την Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Αντικειµένου που είναι ορισµένη
από το ∆ήµο Κόνιτσας.
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την έκδοση των νόµιµων κατά
περίπτωση παραστατικών.
Σε κάθε παραστατικό θα πρέπει να φαίνεται µε σαφήνεια η τιµή χρέωσης (σε ευρώ €).
Τον ανάδοχο, βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς και
εγκατάστασης, η ασφάλεια κλπ. έξοδα µέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου.
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.
17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι λαµβάνοντες µέρος στο διαγωνισµό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της
παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων
και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και
του ∆ήµου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των
συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνουν πληµµελώς τις συµβατικές τους υποχρεώσεις ή
παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας διακήρυξης.
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.
Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε δικαστικής διαφοράς που απορρέει από την
παρούσα ή από την σύµβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια
των Ιωαννίνων.

18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού σε έντυπη µορφή γίνεται από το ∆ήµο Κόνιτσας
τις εργάσιµες µέρες και ώρες 9 π.µ. έως 14.00 µ.µ. Η προθεσµία για τη λήψη των
τευχών του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή από την έδρα του ∆ήµου είναι µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα πριν την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή
παράδοση των τευχών του διαγωνισµού.
Προς διευκόλυνση το πλήρες κείµενο της διακήρυξης καθώς και των συνοδευτικών του
εγγράφων διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κόνιτσας
www.konitsa.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν
µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των
κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες λόγω µη πλήρους προστασίας
(αντικειµενικώς) του διαδικτύου.
Σε περίπτωση λήψης της προκήρυξης από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, οι ενδιαφερόµενοι
παρακαλούνται να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Επωνυµία, Υπεύθυνος
Επικοινωνίας, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ και ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramatia@konitsa.gr προκειµένου να τους κοινοποιούνται
τυχόν διευκρινίσεις ή αλλαγές επί της διακήρυξης.
19.
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα δηµοσιευτεί:
•
στη διαύγεια
•
σε 1 ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού
•
σε 1 εβδοµαδιαία εφηµερίδα τοπική ή του Νοµού
Επίσης, η παρούσα
διακήρυξη και η µελέτη για την παροχή της υπηρεσίας θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κόνιτσας www.konitsa.gr.
Τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και
τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες συνίστανται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για
την υλοποίηση της ∆ράσης 4.3 «∆ηµιουργία ενός πρότυπου επισκέψιµου αµπελώνα» και
των επιµέρους δραστηριοτήτων που αυτή περιλαµβάνει.
Το προκηρυσσόµενο έργο θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις:
1η Φάση: Μελέτη εγκατάστασης πρότυπου επισκέψιµου αµπελώνα
2η Φάση: Εγκατάσταση πρότυπου αµπελώνα
Αρχικά ο Ανάδοχος καλείται να ετοιµάσει τη µελέτη για τη δηµιουργία του πρότυπου
επισκέψιµου αµπελώνα. Η µελέτη θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από
την έγκρισή της ο Ανάδοχος θα προβεί στη 2η φάση του έργου που είναι η εφαρµογή
της µελέτης και η δηµιουργία του αµπελώνα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλες
τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία του αµπελώνα όπως η προµήθεια των
φυτών, η προετοιµασία του εδάφους, η φύτευση, η υποστύλωση, η άρδευση κλπ. Οι
υπηρεσίες του υποψήφιου Αναδόχου θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
1η Φάση: Μελέτη εγκατάστασης πρότυπου αµπελώνα
∆ειγµατοληψία εδάφους στα ενδεικνυόµενα βάθη και ανάλυση των δειγµάτων.
Ερµηνεία των αποτελεσµάτων και βασιζόµενοι σε αυτά:
o

Μελέτη και πρόταση βασικής λίπανσης

o

Επιλογή κατάλληλου υποκειµένου αµπέλου.

o

Επιλογή έρριζων εµβολιασµένων τοπικών ποικιλιών

o

Επιλογή συστήµατος διαµόρφωσης πρέµνων

Μελέτη και καθορισµός των κατάλληλων αποστάσεων φύτευσης.
Τοπογραφική απεικόνιση του αµπελώνα και τοποθέτηση επί εδάφους των
αποστάσεων φύτευσης.
Παροχή οδηγιών για την ενδεδειγµένη διαδικασία φύτευσης που πρέπει να
ακολουθηθεί.
Μελέτη και
αµπελώνα.

καθορισµός

του

κατάλληλου

συστήµατος

υποστύλωσης

του

Μελέτη και σχεδιασµός του συστήµατος άρδευσης.
η

2 Φάση: ∆ηµιουργία πρότυπου αµπελώνα
Προετοιµασία εδάφους και ενσωµάτωση λιπασµάτων όπως αυτά υποδεικνύονται
από τη µελέτη.
Προµήθεια 850 φυτών τοπικών ποικιλιών αµπέλου, έρριζων εµβολιασµένων
Φύτευση αµπελώνα σύµφωνα µε τις υποδεικνυόµενες αποστάσεις της µελέτης
Προµήθεια συστήµατος υποστύλωσης και εγκατάστασή του σύµφωνα µε τη
µελέτη
Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης σύµφωνα µε τη µελέτη.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος δεσµεύεται ρητά για την εκτέλεση του έργου, µε έναρξη εργασιών το
πολύ σε διάστηµα δύο (2) εβδοµάδων από την υπογραφή της σύµβασης και την
ολοκλήρωσή του µέχρι τις 15 Μαρτίου 2014.
Τέλος, οι υποψήφιοι που υποβάλλουν προσφορά πρέπει να δηλώσουν ρητά τον
ιδιόκτητο ή/και ενοικιασµένο µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό που θα
χρησιµοποιήσουν για τις ανωτέρω αναφερόµενες εργασίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο

κάτωθι

υπογεγραµµένος…………………………………………………………………………………

.....…………....................................................................................................
(ή εκπρόσωπος) ........………….............................…….......................................,
έχοντας λάβει γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης και του Παραρτήµατος Ι αυτής για την
παροχή των αναγραφοµένων στην επικεφαλίδα υπηρεσιών, προσφέρω για την παροχή
των ζητούµενων υπηρεσιών µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εµπειρογνώµονα για τη
∆ηµιουργία Πρότυπου Αµπελώνα», το κατ’ αποκοπή τίµηµα (αξία χωρίς ΦΠΑ) των
Ευρώ:
…………………………………………………….
(ολογράφως)
…………….....................
(αριθµητικά), ποσό το οποίο καλύπτει πλήρως όλες τις εργασίες που αναφέρονται στη
διακήρυξη του διαγωνισµού, ως και εκείνες που τυχόν δεν κατονοµάζονται, αλλά είναι
όµως απαραίτητες για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών που συνδέονται µε τις
προκηρυσσόµενες εργασίες. Αναλύεται δε παρακάτω στον προϋπολογισµό προσφοράς,
που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της οικονοµικής προσφοράς.
Ο
ανάλογος
Φόρος
Προστιθέµενης
Αξίας
είναι
Ευρώ
……………………………
………………………………………………………(ολογράφως)…………….................. (αριθµητικά),
Άθροισµα των παραπάνω: Ευρώ ………………………………………………………………………
…………………………. (ολογράφως) ……………..................................... (αριθµητικά),
(Τόπος- Ηµεροµηνία) ………, ………
Ο προσφέρων (σφραγίδα - υπογραφή)

