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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος
Τηλ. 2281361000, FAX 2281085475
Email: dimos@syros-ermoupolis.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29445 / 29-12-2016

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB MARKETING CPV 79340000-9
προϋπολογισμού δαπάνης 97.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 10/02/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
30-12-2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30-12-2016 , 08:00π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06-02-2017 , 23:59μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

16PROC005655049 2016-12-29
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10/02/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB MARKETING

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

79340000-9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

97.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

97.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 15/2016 Τεχνική
Έκθεση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της Διακήρυξης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις (βλέπε άρθρο10)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος
εισοδήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

29/12/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

29/12//2016

Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) .
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3. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014)
4. Του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας».
5. Του Ν. 3979/2011 και κυρίως το άρθρο 61 αυτού.
6. Το Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά
θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
7. Την 176/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης.
8. Την 238/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
περί κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού.
9. Την υπ' αριθμ. 15/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
10. Το υπ΄αριθμ. 5/2016 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Σύρου –
Ερμούπολης
11. Την υπ΄αριθμ. 392/13-9-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της
ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε τρίτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 29445 / 29-12-2016 με σφραγισμένες
προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις εργασίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB MARKETING
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 97.960,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών, γίνεται στο
παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
ισχύουσα νομοθεσία, στην παρούσα διακήρυξη και το παράρτημα αυτής (γενικοί όροι κ.τ.λ.).
2. Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί με πιστώσεις του ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο διαδικτυακό
τόπο www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον
Ελληνικό τύπο, στο Εμπορικό Επιμελητήριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης www.syros-ermoupolis.gr. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο
(22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι
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5.

6.
7.

8.

προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν.4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013,του Π.Δ. 118/07 και τα
καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (προμηθευτές),
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην
Ελληνική γλώσσα.
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο
διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και
απορρίπτονται στο σύνολο τους ως απαράδεκτες. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30-122016 και ώρα 08:00π.μ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06-02-2017 και ώρα 23:59μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
9. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.3 του αρ.6 του Ν.4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16-10-2013
10. Η αποσφράγιση προσφορών και η αξιολόγηση τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια
πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της αναθέτουσας αρχής, ήτοι από την επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών. Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως
μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύναται να έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των
προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικία νομοθεσία.
11. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ'
αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές το αργότερο
πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα
ερωτήματα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και η υποβολή τους θα γίνεται μόνο από
τον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
12. Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
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13. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού και πληρούν τους όρους του
άρθρου 1 του Παραρτήματος :
 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
 Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφοράς.
 Συνεταιρισμοί
 Κοινοπραξίες.
Προαπαιτούμενα συμμετοχής στον διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
14. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του,
ταυτοποιούμενοι ως εξής:


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.



Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ ( VAT identification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
1. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
Α.

Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική.

Β.

Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
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Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία θα δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους
υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.

15. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής:

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση:
α). Στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
β). Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
γ) στις εφημερίδες:
1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
3. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
4. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
5. ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
δ) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
ε) Θα αποσταλεί στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κυκλάδων
ζ) Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
17. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο της δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και
συγκεκριμένα στο φάκελο δικαιολογητικών, ως συνημμένα αρχεία σε μορφή .pdf, επί ποινή
αποκλεισμού τα ακόλουθα:
1.
Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, όπως δημοσιεύτηκε η έγκριση του από την ΕΑΑΔΗΣΥ στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-

2016 .
2.
3.
4.
5.

13.
14.

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας αν πρόκειται για εταιρεία.
Απόφαση του Δ.Σ., εάν πρόκειται για εταιρεία, περί ορισμού εκπροσώπησης. .
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε 1.580,00€ (ποσοστό 2%
επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια
ισχύος της ως άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες και άνω.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου έργου.
Πρόκειται για χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες που θα
πρέπει να διαθέτουν ώστε να δύνανται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του έργου.
Συνεπώς οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικά για : α) Να έχουν μέσο
όρο κύκλου εργασιών κατά την τριετία 2013, 2014, 2015 τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο
από τον προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) του προκηρυσσόμενου έργου (158.000,00€). Σε
περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών το ανωτέρω ποσό καλύπτεται με βάση τα ποσοστά
συμμετοχής των μελών σε αυτές και όχι αθροιστικά. β) Να καταθέσουν βεβαιώσεις που να
πιστοποιούν ότι δραστηριοποιούνται κατά την τριετία 2013, 2014, 2015 στον τομέα της
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης καμπανιών και επικοινωνίας στο περιβάλλον του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ότι διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και
υποδομή, ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. γ) Να
καταθέσουν βεβαιώσεις ότι κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών έχουν υλοποιήσει
έργα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης στον κλάδο του τουρισμού
Συνεργαζόμενο δίκτυο στο εξωτερικό. Ο Υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει
επίσημα μεταφρασμένα έγγραφα που να αποδεικνύουν την συνεργασία με δίκτυο στο
εξωτερικό.
Αποδεδειγμένη Εμπειρία Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση
έργων που αφορούν την προώθηση τουριστικών προορισμών. Επίσης θα πρέπει να έχει την
αποδεδειγμένη δυνατότητα να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες όπως: ανάπτυξη
επικοινωνιακής στρατηγικής, δημιουργία και διαχείριση social media καναλιών, διαχείριση
κοινοτήτων, στρατηγική περιεχομένου (content strategy), δημιουργία και διαχείριση
activations, ανάλυση στατιστικών, υπηρεσίες SEO στις μηχανές αναζητητής, δημιουργία
ψηφιακού πολυμεσικού υλικού με αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση προορισμών. Ο
Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των
κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την
προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του
παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες
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15.

των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με σχετική
βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα
αρχή. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με
βεβαίωση του παραλήπτη ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου.
Επάρκεια Οργανωτικής Δομής & Ομάδα Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προτείνει
την οργάνωση, δομή και στελέχωση ομάδας έργου τέτοια ώστε να δύναται να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του έργου. Η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται από στελέχη με
ικανότητες, επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση έργων ανάλογης τάξης
μεγέθους και αντικειμένου. Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση διαφημιστικών πλάνων
στο ψηφιακό περιβάλλον. Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών social media & community
management. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτικά βιογραφικά των
προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή
και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργα κατά το πρόσφατο
παρελθόν.
Υπεύθυνος Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος, είτε πρόκειται για Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο,
είτε για κοινοπραξία Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, θα πρέπει να προσδιορίσει έναν
Υπεύθυνο Έργου (project manager) o οποίος θα συνεργάζεται και θα αναφέρει ανά πάσα
στιγμή στην Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό
όλων των ενεργειών που προβλέπονται για τη σύμφωνη με τις προδιαγραφές υλοποίηση των
σχεδιαζόμενων παραδοτέων. Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι υπεύθυνος για την παροχή των
παραδοτέων και των υπηρεσιών, που προβλέπονται στο αντικείμενο του έργου, εντός των
προθεσμιών του οριστικού χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί μεταξύ Αναδόχου και
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα ελάχιστα
απαιτούμενα προσόντα: α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
(τουλάχιστον ένα), β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών ως Υπεύθυνος
διαχείρισης έργου (Project Manager) στη διαχείριση έργων παρόμοιας τάξης μεγέθους και
αντικειμένου.
- Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών του
υποψηφίου αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά,
υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για
όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού. Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της
σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση
διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση
αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον
ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχει
κανονικά τις υπηρεσίες του. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιμη και
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση
αντικαταστάτη. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του
παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, σύμφωνα με την διαδικασία
αξιολόγησης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο
διαγωνισμό και αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας αιτιολογημένα.

Η μη επισύναψη των παραπάνω δικαιολογητικών σε μορφή αρχείου .pdf, στην πλατφόρμα του
διαγωνισμού καθώς επίσης και η μη προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω (εκτός των υπεύθυνων
δηλώσεων), εντός τριών ημερών από την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών στα γραφεία
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του Δήμου , αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις με ποινή αποκλεισμού θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών- Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν την
προσφορά τους στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr., μέχρι την 06/02/2017 και ώρα 23:59π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των
προσφορών).
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την
προσφορά τους σε μορφή επισυναπτόμενων αρχείων στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού θα κατατεθούν ως
συνημμένα αρχεία στον πίνακα των απαιτήσεων και θα συμπληρώνεται ως “ΝΑΙ” η συμπλήρωση
της απαίτησης.
Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο και αφού υπογραφεί ψηφιακά, θα
ενσωματωθεί ως κλειδωμένο αρχείο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά
είναι το συνολικό ποσό μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις εργασίες. Δεν είναι
αποδεκτή προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας.
Εκπρόθεσμη άφιξη στο Δήμο των δικαιολογητικών που απαιτούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη και
ο διαγωνιζόμενος θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Προσφορές μεγαλύτερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Την 23.59μ.μ. της 06/02/2017, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και κλειδώνει η
πλατφόρμα του διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μετά την ώρα λήξης του
διαγωνισμού.
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να
παραληφθούν από το Δήμο μέχρι το αργότερο την 09/02/2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η επιτροπή θα συνεδριάσει την 10/02/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Κάθε μέλος
της επιτροπής θα πιστοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών και θα ξεκλειδώσει ο φάκελος
που περιέχει τα συνημμένα αρχεία των δικαιολογητικών καθώς επίσης και του πίνακα
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συμμόρφωσης.
Η επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της
συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρχεία με διαβάθμιση
εμπιστευτικού από διαγωνιζόμενο, η επιτροπή θα αποφασίσει, ανάλογα με το περιεχόμενο για την
διατήρηση ή μη της εμπιστευτικότητας του εγγράφου.
Στη συνέχεια η επιτροπή θα εισάγει του κωδικούς πιστοποίησης της και θα προβεί στο ηλεκτρονικό
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για όσους έγιναν τελικά αποδεκτοί. Μετά το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα της οικονομικής προσφοράς των
διαγωνιζομένων (δεν επιτρέπεται προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας,
97.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Στην συνέχεια θα συντάξει πρακτικό και θα το αποστείλει, μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού,
στους διαγωνιζομένους. (η πλατφόρμα του διαγωνισμού αυτόματα το αποστέλλει και στο email που
έχει δηλώσει ο διαγωνιζόμενος).
Οι διαγωνιζόμενοι μετά το άνοιγμα των αρχείων από την επιτροπή του διαγωνισμού έχουν
πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία όλων των διαγωνιζομένων εκτός εκείνων που είναι
διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά.
Έπειτα ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ισχύς της προσφοράς – Κρατήσεις –Δαπάνες Δημοσίευσης
Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί για όλη την εργασία και θα δίνεται σε ΕΥΡΩ μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ή αναθεώρηση για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης, αρχικού και επαναληπτικού
διαγωνισμού στον Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει στο Φορέα
εξοφλημένα τα τιμολόγια των εφημερίδων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ματαίωση του Διαγωνισμού
Ο Δήμος δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα απαράδεκτο ή ασύμφορο και να επαναλάβει τον
διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους όρους, χωρίς να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή
οικονομική αξίωση αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί
ασύμφορο ακόμα και για την περίπτωση που δεν μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών για
ανάπτυξη συναγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 7ο:
Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής
αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127
του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο:
Εγγυήσεις
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.580,00€ (ποσοστό 2% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια ισχύος της ως άνω
εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε 120 ημέρες.
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει
κατά τη υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της
συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της προσφερόμενης εργασίας, μη
συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη δημοπρασία) (3.950,00€).
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο
και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή
γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
H εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο των εργασιών μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
παρακράτησής της,.
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ΑΡΘΡΟ 9ο:

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας, Δέκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής όπως ορίζεται στο
Ν.4412/16
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω
δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει
ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος,
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
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πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο:

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
τωνπρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον κοινοποιηθεί η απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 11ο:
Ποινικές Ρήτρες.
Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, σύμφωνα με την Νομοθεσία που περιγράφεται
στην παρούσα, τη Διακήρυξη και γενικότερα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον
αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 12ο:
Διάρκεια σύμβασης -Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

16PROC005655049 2016-12-29
ΑΡΘΡΟ 13ο:
Παρακολούθηση
Η παρακολούθηση όλων των εργασιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 14ο:
Παραλαβή -Καταβολή Εργολαβικού Ανταλλάγματος
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται μετά το πέρας των εργασιών, κατ΄αποκοπή ή ανά μήνα, ανάλογα με το
είδος του παραδοτέου, ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. Η καταβολή του
εργολαβικού ανταλλάγματος, θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των εργασιών από την
αρμόδια Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Δήμο, την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου από τον
ανάδοχο και των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ερμούπολη 29/12/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

