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Σύμβαση Παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών Υπηρεσιών με
τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και
την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού»,
με Διαδικασία Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, εκτιμώμενης
αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%: ποσού των 59.677,42 σε Ευρώ
Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΚΗΜΔΗΣ):
18PROC004132258 2018-12-05
Αριθμός Μελέτης: 51/2018
Α.Π.: 15072/05-12-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Περίληψη Διακήρυξης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την σύναψη Σύμβασης Παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών
Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού», εκτιμώμενης αξίας χωρίς το
ΦΠΑ 24%: ποσού των 59.677,42 σε Ευρώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Διακηρύσσει, Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος
στο Δήμο Φαιστού», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων
αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών στο σύνολο της
προϋπολογισθείσας υπηρεσίας όπως προσδιορίζεται στην παρούσα.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€74.000,00) με Φ.Π.Α. και η
χρηματοδότηση του υποέργου προβλέπεται από την Περιφέρεια Κρήτης (Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402 ).
Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο Κ.Α. 61.7413.0004 του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου
Φαιστού.
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
ανωτέρω υπηρεσίας .
Σκοπός της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία
ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού και η
παράδοση του προσδιορίζεται χρονικά σε συνολικά έως (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα των παρεχομένων υπηρεσιών καθορίζεται αναλυτικά με την με αριθμ.
51/2018 Μελέτη του Δήμου Φαιστού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της Διακήρυξης.
Πιο συγκεκριμένα, το συμβατικό αντικείμενο, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο
Δήμο Φαιστού για την δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού
Προϊόντος.
Το παρόν θα περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα:
1) Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Φαιστού, γενικά χαρακτηριστικά, προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν, τουριστική κίνηση.
2) Σχεδιασμός και διενέργεια Έρευνας Πεδίου στις τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Φαιστού.
3) Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης (SWOT Ανάλυση) και Δυνατότητες Ολοκληρωμένης Τουριστικής
Ανάπτυξης.
4) Καθορισμός Στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο Φαιστού
5) Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο Φαιστού: Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης με
περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου κάθε ενέργειας, το χρονοδιάγραμμά της, η εκτίμηση του πόσο
εφικτή είναι και της βιωσιμότητας της, κ.ο.κ.)
6) Στρατηγική Μάρκετινγκ και επικοινωνιακή Στρατηγική
7) Σχεδιασμός – διαμόρφωση «θεματικών» διαδρομών, που θα περιλαμβάνουν τους σημαντικούς πόρους της περιοχής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο επί του συνόλου της μελέτης .
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο ανάδοχος θα προκύψει μετά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Αυτή καθορίζεται βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της
βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών
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προσφορών στο σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας από τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο που
προσδιορίζεται στην διακήρυξη ( άρθρο 13 ).
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη με το παρόν επαγγελματική
επάρκεια και εμπειρία.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, στην
ης

Διεύθυνση : Πάροδος 25
Μαρτίου 1, Τ.Κ.: 70400 Μοίρες,
10:00:00 , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

την ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού :
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, στην Διεύθυνση :
ης

Πάροδος 25
Μαρτίου 1, Τ.Κ.: 70400 Μοίρες, την ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα: 10:00:00 , ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00:00 και θα λήξει στις 11:00:00.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο
και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
διαγωνιζομένων.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων
των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
γ) την με αριθμό 51/2018 Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού Προϊόντος
στο Δήμο Φαιστού», της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των
ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε
μέσω τηλεομοιοτυπίας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και το
περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
της παρούσας. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας,
ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής Προσφορών της παρούσας Προκήρυξης. Οι γραπτές
απαντήσεις κοινοποιούνται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους και
σε κάθε περίπτωση αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www. dimosfestou.gr του Δήμου
Φαιστού. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος
διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής.
ε)Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο, των
τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει
λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης της υπηρεσίας .
2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα της άντλησης όλων των απαραίτητων
πληροφοριών με ηλεκτρονικό τρόπο με ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης, όπου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.
dimosfestou.gr καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φαιστού, στην Διεύθυνση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 , Τ.Κ.: 70400 Μοίρες , κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και νομικών προσώπων
καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές
απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 6 της Διακήρυξης και :
α. είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή
β. είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή
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γ. είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρ.1. γ του Άρθρου 25 του ν.4412/8-8-16 (ΦΕΚ Α’ 147) καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την
Προσφορά του (εντός του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρούσας. Σε
περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται
επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε
περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης .
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αφού προβλέπεται από το άρθρο 72
Ν.4412/2016.
Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση
συνάφεια με την υπό ανάθεση υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να πληρούν υποχρεωτικά τις ακόλουθες
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ως προς την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα:
1. Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης έργων συναφών αντικειμένων
Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου του παρόντος έργου οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να
διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την ακόλουθη εμπειρία :

-

Να έχουν υλοποιήσει με επιτυχία την τελευταία πενταετία 1 μελέτη σχετική με την
ειδικών/εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων ή την ενίσχυση του τουριστικού Προϊόντος.

-

Να έχουν υλοποιήσει με επιτυχία την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 1 έργo που να αφορά ολοκληρωμένα
σχέδια / στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την μέθοδο της bottom up προσέγγισης με προϋπολογισμό
τουλάχιστον 60% με τον προϋπολογισμό του υπό ανάθεση έργου προ ΦΠΑ.

-

Να διαθέτουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΟΤΑ Α βαθμού έχοντας ολοκληρώσει την
τελευταία πενταετία μια τουλάχιστον εργασία-συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση πενταετούς
επιχειρησιακού προγράμματος και μια εμπειρογνωμοσύνη σχετική με τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό για
την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης σε ΟΤΑ Α Βαθμού.

-

Η επάρκεια θα αποδεικνύεται για κάθε έργο με την προσκόμιση της σύμβασης ταυτόχρονα με τη βεβαίωση
ολοκλήρωσης του αντικειμένου της.

ανάπτυξη

3. Επάρκεια Ομάδας Έργου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και ικανότητα να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Έργου που θα απασχοληθεί στο έργο θα
αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα στελέχη:
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (Project Manager):
Πτυχιούχος AEI οικονομικών επιστημών που να διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση και τον συντονισμό Μελετών
τουριστικής ανάπτυξης, τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει γενικότερη 5ετη
εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη ΟΤΑ σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Μέλη της Ομάδας Έργου
1. Ένας αρχιτέκτονας χωροτάκτης πολεοδόμος ΠΕ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών τοπικής
ανάπτυξης, εμπλουτισμού / διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος
2. Έναν στέλεχος ΑΕΙ με πτυχίο συναφές στο αντικείμενο της επικοινωνίας και εμπειρία σε θέματα προβολής
ΟΤΑ.
3. Ένα στέλεχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ,με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σχετικών με την τουριστική και
τοπική ανάπτυξη
4. Ένα στέλεχος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
5. Ένα στέλεχος ΑΕΙ , με Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και
εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικών τοπικής Ανάπτυξης .
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την
Προσφορά του (εντός του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παραγράφου 4 του
Άρθρου 9 της Διακήρυξης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα
υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης .
Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που θα ληφθούν υπόψη για την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε
κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ομάδα Κριτηρίων
Κριτήριο
Α.
Α1.
Α.2

Μεθοδολογία Υλοποίησης
Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
Μεθοδολογία και μέσα υλοποίησης του έργου

Συντελεστής
Βαρύτητας
70
25
25
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A.3
Β.
Β.1
Β.2

Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες και
παραδοτέα
Ομάδα Έργου
Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση Ομάδας Έργου
Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τα
προσόντα, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των
στελεχών της Ομάδας Έργου
Σύνολο

20
30
15
15
100

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει κάθε ένα κριτήριο αυτόνομα με ένα ακέραιο βαθμό, στην κλίμακα 100–
120.
Βαθμολογία 100 δίνεται στις περιπτώσεις που η τεχνική προσφορά πληρεί ακριβώς τα κριτήρια .
Η βαθμολογία μπορεί να αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει το
κριτήριο.
Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι σταθμισμένες βαθμολογίες των κριτηρίων αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία. Η βαθμολογία κάθε
κριτηρίου είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η βαθμολογία
κάθε κριτηρίου σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής
Προσφοράς (Α.Β.Σ.Π.).
Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Σ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο:
Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) x 100
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ όλων των Τεχνικών Προσφορών.
Δεύτερο Στάδιο: Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την
Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
τα προηγούμενα στάδια οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Oj = ( Κ min / Κ j ) x 100
όπου :
Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς
Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές
Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j.
Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικό άποψη Προσφορά βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη στα άρθρα 86 παρ. 13 και 90 παρ. 4 του
ν. 4412/2016.
Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από οικονομικό άποψη Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα
προβεί στην κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή τις συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο
τύπο :
Λi = 90* (Σ.Β.Σ.Π.i / Α.Β.Σ.Π.max) + 10* Qj
όπου:
Α.Β.Σ.Π.max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Σ.Β.Σ.Π.i η Τελική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Qj
Oj η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.
Ισχύς Προσφορών :
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 6 (έξι) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας
του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από
τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 97, Ν. 4412/2016). Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους.

•
•
•

Υποβολή - Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

•

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ.
Στην εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής
(Άρθρο 92, Ν.4412/2016):
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•
•

τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)

•

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Διαδρομών και την ενίσχυση του Τουριστικού
Προϊόντος στο Δήμο Φαιστού»

•

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: την ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα: 10:00:00 ,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00:00 και
θα λήξει στις 11:00:00.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φαιστού
Διακήρυξη με Αριθμ. Πρωτ. 15072/05-12-2018

• Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ως
εξής:
•

Έναν Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος
απαιτούνται από το Άρθρο 9 της Διακήρυξης.

•

Έναν Υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» που περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το
Άρθρο 10 της παρούσης.

•

Έναν Υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που
απαιτούνται από το Άρθρο 11 της Διακήρυξης.

περιλαμβάνει τα στοιχεία που

Οι επιμέρους υποφάκελοι θα αναφέρουν εξωτερικά και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/
Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς
να αφήσουν ίχνη.
Όλα τα ζητούμενα στοιχεία των Υποφακέλων, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα
αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”
και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα
αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της
Διακήρυξης.
Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο., η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα
μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές
απορρίπτονται.
Όπου στα Τεύχη διαγωνισμού ζητείται η προσκόμιση εγγράφων/ πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες υπηρεσίες δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα
απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Δημοσιότητα :
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:
1. Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ),
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
2. Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού, στην διεύθυνση: www.dimosfestou.gr
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):
1. Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
2. Θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ορισθείσα ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 68 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017) (άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016) (Ελ.Συν. Τμ. VII
Πράξη 39/2011).
Έξοδα δημοσίευσης
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με την διάταξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 & της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377
παράγραφος 1 περίπτωση 35 & άρθρο 379 παράγραφος 12 του Ν. 4412/2016.
Ο Δήμαρχος Φαιστού

Αρμουτάκης Γεώργιος

