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Ημερομηνία: 15/02/2021     

Αρ.Πρωτ.: 283                                                                                                                                         

                                               

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Απευθείας Ανάθεσης υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ‘’Social 
Agrbusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM’’, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Interreg V-A ‘’Greece-Italy 2014-2020’’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. 

Μιαούλη 7 & Παν. Τσαλδάρη 24 

151 22 Μαρούσι, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 211 7057627 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@3ts.gr 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κων/νος Οικονομόπουλος  

 
Έχοντας υπόψη: 

  
1. το v. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή   στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, (Α΄ 147). 

2. Την έγκριση του αιτήματος με Αρ. Πρωτ. 281/26.01.2021 για την σύναψη σύμβασης με απευθείας 
ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο  «Δράσεις Οργάνωσης και Δημοσιότητας των εκπαιδεύσεων 
και υποστήριξη συμβούλων και στελεχών Επιστημονικού Κέντρου στο πλαίσιο του έργου AGRIFARM», 
συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (5.344,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

3. Την έγκριση των ορών της ως άνω σχετικής διακήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της και την 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

4. Την εξασφάλιση της πιστής τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Interreg V-A “Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020” και του σχετικού εθνικού κανονιστικού πλαισίου, καθ’ όλη τη  
διαδικασία. 
 

Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν σε σφραγισμένο κλειστό 
φάκελο την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παρακάτω, για την 
παροχή ‘’Δράσεις Οργάνωσης και Δημοσιότητας των εκπαιδεύσεων και υποστήριξη συμβούλων και 
στελεχών Επιστημονικού Κέντρου στο πλαίσιο του έργου AGRIFARM’’ έως Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα 
14:00μμ.   

Προσφορές που υποβληθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σφραγισμένες.  
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Αναθέτουσα Αρχή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. 

Αντικείμενο Οργάνωση και Δημοσιότητα των εκπαιδεύσεων: 

 Δημιουργία προωθητικού υλικού για τις εκπαιδεύσεις 
(αφίσα, web banners) 

 Προώθηση εκπαιδεύσεων με δημοσιεύσεις στα social 
media και το website του έργου 

 Τεχνική υποστήριξη στην πλατφόρμα υλοποίησης των 
εκπαιδεύσεων 

Υποστήριξη συμβούλων και στελεχών Επιστημονικού Κέντρου 

 Συναντήσεις με τους συμβούλους και τα στελέχη του 
Κέντρου για την κατανόηση των στόχων του έργου 
και καθοδήγηση 

CPV  [79413000-2]-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
μάρκετινγκ 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ Πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ  (5.344,00€) 

Φ.Π.Α. 24% 
Χίλια διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά 
(1.282,56€) 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ Έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτά  
(6.626,56€) 

Διάρκεια Σύμβασης Μέχρι την λήξη του έργου 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
118 του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

 

Δημοσιότητα 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:  
α) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr     
β) στο webiste της Αναθέτουσας αρχής 
(http://www.3ts.gr/)     

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 της πρόσκλησης τις οποίες 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

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

δικαιολογητικών κατακύρωσης  

vi. Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους 

vii. Οι προσφορές ισχύουν για όλη τη διάρκεια του έργου 

B. Τεχνική Προσφορά 

C. Οικονομική Προσφορά  
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Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 

γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής 

Βαρύτητας 

K1 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 AGRIFARM 

50% 

K2 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  

50% 

  100% 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμή. με βάση τον ακόλουθο τύπο:  

Λj = 85*(Βj/Βmax) + 15*(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 150 
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).  
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του.  

 

 

 
                        

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
‘’ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε.’’ 

 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21PROC008144901 2021-02-15


