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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 
 

04/11/2019 
Αρ. Πρωτ.: 247  

Πληροφορίες: Κων/νος Οικονομόπουλος Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Δ/νση: Μιαούλη 7 & Π. Τσαλδάρη 24  

Τ.Κ. 15122 Μαρούσι  (2ος όροφος)  

Τηλ: 211 7057627  

Email: info@3ts.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ΑΜΚΕ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και 

του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

6. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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11. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

12. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

13. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

14. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

15. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

16. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

17. Τα επίσημα έγγραφα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 

2014-2020”   

18. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (application form), καθώς και της εγκεκριμένης φόρμας 

αιτιολόγησης του προϋπολογισμού (budget justification form) του έργου «Investment Development 

and Empowerment Action» με ακρωνύμιο IDEA. 

19. Τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου συνεργασίας του 

εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του έργου «Investment Development and 

Empowerment Action» με ακρωνύμιο IDEA 

20. Το από 04/11/2019 πρακτικό του Δ.Σ. της ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ το οποίο εγκρίνει τους 

όρους και τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών 
προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, 
να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Παροχή 
Υπηρεσιών Μέτρησης Κοινωνικού Αποτυπώματος» στο πλαίσιο του έργου Investment Development and 
Empowerment Action - “IDEA”» (Παραδοτέο 5.4.1) προϋπολογισμού 12.096,77 € πλέον  ΦΠΑ 24%.  
(ΦΠΑ: 2.903,23.€ -  Προϋπολογισμός συμ/νου ΦΠΑ: 15.000,00€) 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Το έργο «Investment Development and Empowerment Action»με ακρωνύμιο IDEA. εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και 

συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους εταίρους 

από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας για τους εταίρους από κράτη μη μέλη 

της Ε.Ε.) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό <Α2 2.2-3> Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy 

Contract) που υπογράφηκε στις 09/05/2018 μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 

ΕΤΠΑ και ΤΣ και την Auleda Local Εconomic Development Agency (επικεφαλής εταίρο του έργου. 

Το αντικείμενο της σύμβασης με τον ανάδοχο θα είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Μέτρησης Κοινωνικού 

Αποτυπώματος» στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action - “IDEA”. όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Κωδικός CPV: CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες 

παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται  

Φάση Αξία 
Προϋπολογισμός 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

Επιλογή & Προσαρμογή 

Μεθοδολογίας Μέτρησης 

Κοινωνικού Αποτυπώματος / 

Δημιουργία οδηγού (Ελληνικά & 

Αγγλικά) για κάθε φορέα 

κοινωνικής οικονομίας (social 

actor) μαζί με τα απαραίτητα 

υποδείγματα (συνολικά 4 οδηγοί). 

4.032,26 5.000,00 

Μέτρηση Κοινωνικού 
Αποτυπώματος για τέσσερα (4) 
πιλοτικά κοινωνικά έργα (pilot 

social projects) 

8.064,51 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.096,77 15.000,00 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας 

πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
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1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  

2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου. 

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 

Δ/νση: Μιαούλη 7 & Παν. Τσαλδάρη 24, 15122 Μαρούσι (2ος όροφος) 

Τηλέφωνο: 211 7057627 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@3ts.gr 

Τίτλος διαγωνισμού 

«Παροχή Υπηρεσιών coaching, mentoring και ενδυνάμωσης» στο πλαίσιο 

του έργου Investment Development and Empowerment Action ’IDEA’ 

(INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE - 

ALBANIA 2014-2020)» 

Καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής 

προσφορών 

Τετάρτη 13/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Προσφέρων 
Πλήρης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα 

Ταχυδρομική Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνο, Φαξ, Email 

Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

3.1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους, 
 

A. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι: 

i. Είναι μέλη του οικείου επιμελητηρίου 

ii. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

iii. Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

iv. Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α τις 

οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

v. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 της παρούσας Πρόσκλησης 

vi. Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους 
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vii. Οι προσφορές ισχύουν για όλη τη διάρκεια του έργου 

B. Αποδεικτικό για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται να έχουν συμμετάσχει: 

 σε τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα προώθησης στην απασχόληση / επιχειρηματικότητα 

 σε τουλάχιστον δύο (2) ευρωπαϊκά έργα σχετιζόμενα με ανθρώπινο δυναμικό   

Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει ή να έχουν αναλάβει (έργο σε εξέλιξη) τουλάχιστον 
ένα (1) έργο σχετιζόμενο με κοινωνικές επενδύσεις 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ 
(ποσό) 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 

έργου  
(από - έως) 

Έγγραφο 
Τεκμηρίωσης 

       

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 

Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου, Σύμβαση, κλπ) 

 Προς απόδειξη της υλοποίησης των παραπάνω, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τα 

παρακάτω: Πιστοποιητικά/ Πρωτόκολλα /βεβαιώσεις παραλαβής / ολοκλήρωσης, βεβαίωση 

εργοδότη ή αντίγραφο της σύμβασης ή όποιο άλλο πρόσφορο έγγραφο όπου να αποδεικνύεται η 

συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου. 

 Βιογραφικά ομάδας έργου 

Αν πρόκειται για τη συμμετοχή ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

πρέπει να προσκομιστούν για κάθε ένα από τα μέλη της ένωσης. 

 
3.2:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα A. 

Η τεχνική προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

τα παρακάτω κεφάλαια επαρκώς αναλυμένα: 

 Αντίληψη του οικονομικού φορέα αναφορικά με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης, 
καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η προκηρυσσόμενη σύμβαση και το έργο 
IDEA 

 Τεκμηριωμένη πρόταση, καθώς και επαρκής ανάλυση και εξειδίκευση των μεθοδολογιών, των 
τεχνικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της 
σύμβασης 

 Eπαρκής και ορθολογική ανάλυση των υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα εργασίας, 
δραστηριότητες και παραδοτέα 

 Δομή, οργάνωση και στελέχωση της Ομάδας Έργου 
 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα 
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Β. 

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό η προσφορά 

του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως 

προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών 

προσφορών». 

Σημειώνεται ότι: 

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει 

με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κ1 Η ολοκληρωμένη αντίληψη του οικονομικού φορέα αναφορικά 
με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης, καθώς και το 
ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η προκηρυσσόμενη 
σύμβαση και το έργο IDEA 

30% 

Κ2 Η τεκμηριωμένη πρόταση, καθώς και η επαρκής ανάλυση και 
εξειδίκευση των μεθοδολογιών, των τεχνικών και των εργαλείων 
που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης 

30% 

Κ3 Η επαρκής και ορθολογική ανάλυση των υπηρεσιών της 
σύμβασης σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα, 
καθώς και το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 

20% 

Κ4 Ο σαφής και ορθολογικός καθορισμός των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των προτεινόμενων μελών της Ομάδας 
Έργου, σε συνάρτηση με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες της 
σύμβασης 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
100% 
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Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης Προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

θα προβεί στα ακόλουθα:  

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής  

 Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους κάθε Προσφοράς) 
για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης  

 Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική άποψη 
Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:  

Λj = 90*(Βj/Βmax) + 10*(Kmin/Kj)  

 Βj= Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j  

 Βmax= Συνολική Βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

 Κmin= Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Κj= Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j  

 Λj= Το αποτέλεσμα της ανωτέρω πράξης, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.  
 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς .  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προ-κύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Β = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και 

ισχύει σ1+σ2+..σν=1).  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα 

πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα ημερών (10), μετά από σχετική ειδοποίηση, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
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χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο 

να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

a. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

b. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

c. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

d. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από  την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

3. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ1, 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

5. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε 

ισχύ 2,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης 
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γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

6. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα, όπως το 

Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο 

και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι 

κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία). 

 

8. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ μετά την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής 

και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή 

θα πραγματοποιηθεί αναλογικά με παρασχεθείσες υπηρεσίες έπειτα από την παραλαβή αυτών και 

σύμφωνα με την οικονομική προφορά. 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της κάθε δράσης και την παράδοση των σχετικών 
παραδοτέων. 

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά στα έτη 2019 και 2020 εντός τριάντα (30) ημερών από την 
προσκόμιση του εκάστοτε σχετικού τιμολογίου, βάσει των δικαιολογητικών (Τιμολόγιο με τον αναλογούντα 
ΦΠΑ, Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Εργασιών). 

 

10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε 12.096,77 € πλέον  ΦΠΑ 24%.  

(ΦΠΑ: 2.903,23.€ -  Προϋπολογισμός συμ/νου ΦΠΑ: 15.000,00 €) 

11. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τετάρτη 13/11/2019 

και ώρα 12:00 μ.μ. στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , Μιαούλη 7 & Π. Τσαλδάρη 24, Τ.Κ. 15122 στο Μαρούσι 

Αττικής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 14/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ.. στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , Μιαούλη 7 & Π. Τσαλδάρη 24, Τ.Κ. 15122 στο Μαρούσι Αττικής. 
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την λήξη του έργου 

IDEA, ήτοι 28/02/2020 με ενδεχόμενο παράτασης και σε κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί η ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 221, 217 του ν.4412/2016. 

13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας. 

14. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των 

εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016. 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχo. 

 

  

19PROC005797688 2019-11-04



 

 

 

Σελίδα 11 από 12 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα παρακάτω: 

Επιλογή & Προσαρμογή Μεθοδολογίας Μέτρησης Κοινωνικού Αποτυπώματος / Δημιουργία οδηγού 
(Ελληνικά & Αγγλικά) για κάθε φορέα κοινωνικής οικονομίας (social actor) μαζί με τα απαραίτητα 
υποδείγματα (συνολικά 4 οδηγοί). 

 

Με βάση την διεθνή εμπειρία ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει και να προτείνει μια μεθοδολογία 
Μέτρησης Κοινωνικού Αποτυπώματος η οποία θα εξυπηρετεί τους στόχους του έργου IDEA και τις 
κοινωνικές επενδύσεις που αυτό υποστηρίζει. Στη συνέχεια αφού ενημερωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
για τις τέσσερις (4) κοινωνικές επενδύσεις που το έργο IDEA υποστηρίζει στα Ιωάννινα και τους φορείς που 
επιθυμούν / σχεδιάζουν να τις υλοποιήσουν, θα δημιουργήσει έναν οδηγό για τον κάθε φορέα μαζί με τα 
απαραίτητα / σχετικά υποδείγματα. Τόσο οι οδηγοί όσο και τα υποδείγματα (templates) θα παραδοθούν 
τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. 

Μέτρηση Κοινωνικού Αποτυπώματος για τέσσερα (4) πιλοτικά κοινωνικά έργα (pilot social projects) 

Με δεδομένη την ενημέρωση από την Αναθέτουσα Αρχή για τις επενδύσεις (περιεχόμενο, δράσεις, 
στόχους, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, κλπ) και με βάση την επιλεγείσα μεθοδολογία της προηγούμενης 
φάσης ο Ανάδοχος θα μετρήσει το κοινωνικό αποτύπωμα για την κάθε επένδυση παραδίδοντας στο τέλος 
τέσσερις (4) διακριτές εκθέσεις. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Φάσεις Έργου Διάρκεια 

Επιλογή & Προσαρμογή Μεθοδολογίας Μέτρησης Κοινωνικού 

Αποτυπώματος / Δημιουργία οδηγού (Ελληνικά & Αγγλικά) για 

κάθε φορέα κοινωνικής οικονομίας (social actor) μαζί με τα 

απαραίτητα υποδείγματα (συνολικά 4 οδηγοί). 

Έως  28/02/2020 

Μέτρηση Κοινωνικού Αποτυπώματος για τέσσερα (4) πιλοτικά 

κοινωνικά έργα (pilot social projects) Έως  28/02/2020 
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Σελίδα 12 από 12 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς: 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ  

Ταχ. Δ/νση: Μιαούλη 7 & Π.  

Τσαλδάρη 24, 15122 Μαρούσι 

 

 
Κατόπιν της υπ΄αριθμ πρωτ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μέτρησης Κοινωνικού Αποτυπώματος» στο πλαίσιο του έργου 

Investment Development and Empowerment Action - “IDEA”» υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική 

προσφορά: 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προσφερόμενη τιμή  
(χωρίς ΦΠΑ) 

 Επιλογή & Προσαρμογή Μεθοδολογίας Μέτρησης 

Κοινωνικού Αποτυπώματος / Δημιουργία οδηγού 

(Ελληνικά & Αγγλικά) για κάθε φορέα κοινωνικής 

οικονομίας (social actor) μαζί με τα απαραίτητα 

υποδείγματα (συνολικά 4 οδηγοί). 

 

 Μέτρηση Κοινωνικού Αποτυπώματος για τέσσερα (4) 
πιλοτικά κοινωνικά έργα (pilot social projects) 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ  

 Γενικό Σύνολο  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ……………………….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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