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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ      
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   
-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο πλαίσιο του    
έργου: ¨Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of         
children from vulnerable populations και ακρωνύµιο In4Child” 
 
Προς: Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
 

Θεσσαλονίκη,       2        Νοεµβρίου 2018  
 

Θέµα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων που εδρεύει στην Αθήνα,            
οδός Μαυροµµαταίων αρ. 43) και διατηρεί παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη, οδός          
Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία, προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών µε την µε             
Α.Π. 10301/02-11-2018 για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης έρευνας         
αποτύπωσης –καταγραφής-χαρτογράφησης στο πλαίσιο του έργου:      
Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable           
populations και ακρωνύµιο In4Child, συνολικού προϋπολογισµού 12.000,00€       
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση        
ποιότητας τιµής, µε τους παρακάτω όρους: 
 
__________________________ 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Δυνάµει της µε αριθ. 10301/02-11-2018 απόφασης των νόµιµων εκπροσώπων της, η           
Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στην διαδικασία «Πρόσκλησης ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ       
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ       
-ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο πλαίσιο του έργου:     
¨Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable           
populations και ακρωνύµιο In4Child” 
Και καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ στο    
πλαίσιο του έργου: ¨Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of           
children from vulnerable populations και ακρωνύµιο In4Child» (κωδικός        
CPV:73110000-6 µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ 78225/18-7-2018 µε           
κωδικό MIS 5031670 και κωδικό έργου 2018ΕΠ40860024 , την κοινή υπουργική           
απόφαση συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων συεργασίας        
του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, αριθ. πρωτ. 3004881/ΥΔ1244)        
και τη σύµβαση χρηµατοδότησης (subsidy contract No SC004). 
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Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης της έρευνας : 

Το αντικείµενο της έρευνας αφορά στην καταγραφή / αποτύπωση / χαρτογράφηση            
των λειτουργικών µοντέλων κινητών µονάδων που υπάρχουν στην Ελλάδα/FYROM         
και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα αυτή θα περιλαµβάνει την αναγνώριση            
των καλών πρακτικών λειτουργίας και των πολιτικών/κανονισµών/νοµοθεσίας από        
την οποία διέπονται, καθώς και σειρά προτάσεων για αποτελεσµατική εφαρµογή στις           
κινητές µονάδες που θα χρησιµοποιηθούν. Αυτή η έρευνα αναµένεται να προσδώσει           
πολύτιµες κατευθύνσεις πάνω στη διαµόρφωση της µεθοδολογίας στη οποία θα          
βασίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους οι κινητές µονάδες που θα υλοποιηθούν στο            
πλαίσιο του παρόντος έργου από τον LB και τον PP4.. Ο συµβατικός χρόνος             
παράδοσης της µελέτης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σχετικής             
σύµβασης.  
 
Τρόπος πληρωµής: Η καταβολή της αµοιβής στον ανάδοχο θα πραγµατοποιηθεί µετά           
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής της έρευνας από την αναθέτουσα           
αρχή.  
 
1. Κριτήριο επιλογής 
Η πλέον συµφέρουσα προσφορά θα προσδιοριστεί στη βάση της βέλτιστης σχέσης           
ποιότητας –τιµής που θα προκύψει από την αξιολόγηση των Τεχνικών και           
Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων που δεν αποκλείστηκαν. 
 
Η Αναθέτουσα θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των          
Διαγωνιζόµενων µε βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση          
συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που           
ακολουθεί: 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
Κ1 Η ορθότητα αντίληψης του    

αντικειµένου και των   
απαιτήσεων της σύµβασης 

Σ1 20% 

Κ2 Η επαρκής ανάλυση   
–εξειδίκευση της  
καταλληλότητας και της   
αποτελεσµατικότητας της  
µεθοδολογίας υλοποίησης  

 Σ2 30% 

Κ3 Η ορθολογική ανάλυση    Σ3 40% 
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του αντικειµένου της   
σύµβασης σε ενότητες   
εργασιών και σύνδεση   
τους µε τα ελάχιστα    
απαιτούµενα παραδοτέα  
και το χρονοδιάγραµµα  

Κ4  Η επάρκεια του   
υποψήφιου αναδόχου στη   
διαχείριση –υλοποίηση  
έργων στο πλαίσιο   
προγραµµάτων εδαφικής  
συνεργασίας 

Σ4 10%  

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

100%  

Η σχέση για το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας και την τελική βαθµολογία            
της προσφοράς είναι ο εξής:  
Βαθµολογία τεχνικής προσφοράς = K1*0,20 + K2*0,30 + K3*0,40+Κ4*0,010 
Οι συντελεστές βαρύτητας όλων των κριτηρίων εκφράζονται σε ποσοστά επί τοις           
εκατό και εποµένως το άθροισµά τους είναι 100. 
 
Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών  
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 και θα τεκµηριώνεται στα σχετικά πρακτικά.  
 
Η Σταθµισµένη βαθµολογία είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας           
επί την βαθµολογία του κριτηρίου στρογγυλοποιηµένο στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Η            
συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το Άθροισµα των Σταθµισµένων          
Βαθµολογιών όλων των επιµέρους κριτηρίων και αποτελεί τον Τελικό Βαθµό          
Αξιολόγησης (Βi) για τον κάθε συµµετέχοντα. Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική          
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, θεωρείται εκείνη µε τον            
µεγαλύτερο Λi, βάσει του ακόλουθου µαθηµατικού τύπου:  
 

Λi=80*Βi/Βmax + 20*Kmin/Ki 
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Όπου:  
Bmax = η συνολική βαθµολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς  
Bi= ο τελικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς i Υποψηφίου  
Kmin= το κόστος της προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  
Ki= το κόστος της προσφοράς i Υποψηφίου  
Λi= το τελικό αποτέλεσµα, στρογγυλοποιηµένο στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία  
Σε περίπτωση προσφορών µε την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία ΤΒΑ (ισοδύναµες          
προσφορές) προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων το µέγιστο συνολικό βαθµό          
τεχνικής προσφοράς ΣΤΠ.  
Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η           
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών          
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. 
 
2. Αντικείµενο σύµβασης  
Το αντικείµενο της έρευνας αφορά στην καταγραφή / αποτύπωση / χαρτογράφηση           
των λειτουργικών µοντέλων κινητών µονάδων που υπάρχουν στην Ελλάδα/FYROM         
και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα αυτή θα περιλαµβάνει την αναγνώριση            
των καλών πρακτικών λειτουργίας και των πολιτικών/κανονισµών/νοµοθεσίας από        
την οποία διέπονται, καθώς και σειρά προτάσεων για αποτελεσµατική εφαρµογή στις           
κινητές µονάδες που θα χρησιµοποιηθούν. Αυτή η έρευνα αναµένεται να προσδώσει           
πολύτιµες κατευθύνσεις πάνω στη διαµόρφωση της µεθοδολογίας στη οποία θα          
βασίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους οι κινητές µονάδες που θα υλοποιηθούν στο            
πλαίσιο του παρόντος έργου από τον LB και τον PP4. 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να 
γίνει έως την 

 
Παρασκευή 9 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 14:00 στο παράρτηµα της Οργάνωσης            

οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία, 54625 Θεσσαλονίκη, µε κάθε πρόσφορο µέσο:             
είτε εγγράφως στο υποκατάστηµα της Αναθέτουσας Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη,         
είτε µε αποστολή φαξ στον αριθµό 2310 526150, είτε µε αποστολή επιστολής            
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου Νικόλαου        
Θωµαϊδη , email: infothes@arsis.gr µε την ένδειξη προσφορά παροχή υπηρεσιών          
έρευνας In4Chilld 
 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει συµπληρωµένους τους          
κατωτέρω υπό Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό Ε) πίνακα          
οικονοµικής προσφοράς του προσφέροντος καθώς και Υπεύθυνη δήλωση της           
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παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο               
υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς            
του: 

 
    Δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής             
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία,             
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης             
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής                 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά             
την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών             
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),           
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές       
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-           
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση           
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή               
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

i. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της        
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του           
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε           
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη         
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της         
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική             
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α` 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας              
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού           
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την             
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,           
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του         
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική             
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α` 215). 

ii. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της          
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της         
δόλιας χρεοκοπίας. 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο          
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του           
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει            
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του           
προηγούµενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης        
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών        
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών           
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(Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού           
Συµβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του Διοικητικού          
Συµβουλίου.». 
iv.Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,         
πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή       
άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και επίσης          
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,           
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή, προ- πτωχευτική       
διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών         
νοµικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως           
εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990, όπως ισχύει ή άλλη ανάλογη             
κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό            
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω         
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά          
πρόσωπα). 
V. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο/επαγγελµατικό µητρώο ή στα         
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις ή ότι           
έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύµατος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή            
επαγγελµατική δραστηριότητα. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν         
ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες           
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό τους          
επάγγελµα. 
vi. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το         
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 
vii.Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Δηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί          
έκπτωτος και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο           
και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δηµοσίου Τοµέα. 
viii.Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την            
παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά µε την            
ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί µε            
αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα αγορανοµικού κώδικα σχετικό          
µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

ix. Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων 
x. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, , του αντικειµένου του έργου τόσο ποσοτικά όσο και              

ποιοτικά , και συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας            
πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα          
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 

xi. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από  οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του ιαγωνισµού 
ή της υπαναχώρησής της. 
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xii. Θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς της           
πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύµφωνα µε τα οριζόµενα             
στην παρούσα. 

xiii. Τα προσφερόµενα είδη συµµορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που         
επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα συγκεκριµένα προϊόντα, βάσει των         
κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά          
περίπτωση νόµιµος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση          
δικαίωµα και εξουσία δέσµευσης της εταιρείας, σύµφωνα µε το ισχύον           
πιστοποιητικό εκπροσώπησης της  εταιρείας). 
 
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νοµικό             
πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νόµιµου κατά περίπτωση           
εκπροσώπου του νοµικού προσώπου). 
2) Η συµµετοχή για την υποβολή προσφορών σε σχέση µε την παρούσα           
πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές και            
οικονοµικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση. 
3) Η διαδικασία ελέγχου των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στην έδρα της          
Αναθέτουσας Αρχής, στην προαναφερόµενη διεύθυνση, την ως άνω καταληκτική         
ηµεροµηνία ( 9-11-2018) και ώρα 16:00 π.µ.) και κριτήριο για την κατακύρωση του             
αναδόχου µε την καλύτερη προσφορά που θα προσδιοριστεί στη βάση της βέλτιστης            
σχέσης ποιότητας-τιµής . 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διά των αρµοδίων οργάνων της , θα αξιολογήσει τις            
υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την          
προσφορά που θα προσδιοριστεί στη βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής , θα            
λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και η συνολική τιµή χωρίς            
ΦΠΑ. Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα         
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
4) Ο προσφέρων που θα αναδειχθεί από την παραπάνω διαδικασία θα          
ενηµερώνεται άµεσα από την Αναθέτουσα Αρχή µε κάθε µέσο (τηλεφωνικά, µέσω           
φαξ ή email) ώστε να προσκοµίσει (µέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόµενα στην              
παράγραφο 1) εντός τριών (3) ηµερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προς άµεση           
υπογραφή της συµβάσεως: 
 

Πριν από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο προσφέρων που κηρύχθηκε ως            
προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς         
απόδειξη µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
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Για την πλήρωση των απαιτήσεων της παρ.1 του άρθρου 73: 
 
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που         
εκδίδεται από αρµόδια δικαστικό ή διοικητικών αρχών του κράτους - µέλους ή της             
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο          
ανάδοχος 
Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου βαρύνει αα) στις          
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών        
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον            
Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. 
 
 
Για την πλήρωση των απαιτήσεων της παρ.2 του άρθρου 73: 
 

1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους
αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς και επιπλέον υπεύθυνη   
δήλωσηαναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης     
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που         
ο προµηθευτής έχει την εγκατάστασή του ή απασχολεί προσωπικό         
στην Ελλάδα, η υπεύθυνη δήλωση αφορά τους οργανισµούς κύριας         
και επικουρικής ασφάλισης). 

 

2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια 
φορολογική αρχή. , καθώς και 
 

 α) Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου       
δηµοσιευµένου ισολογισµού (αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα που υποχρεούνται          
στη σύνταξη ισολογισµού 

β) Πιστοποιητικό περί µη πτωχεύσεως εκδόσεως µέχρι 6 µηνών πριν την            
ηµεροµηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή από το αρµόδιο Πρωτοδικείο. 

 

Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων, τα νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα 
 δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριµένα: 

Β. Τα νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους και 
συγκεκριµένα: 

 α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  

 1) ΦΕΚ σύστασης, 

2) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου 
καταστατικού. 
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3) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (από το ΓΕΜΗ) 

4) Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας από την 
αρµόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ) 

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε : 

1) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε όλες τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις. 

2) α. Πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (γενικό πιστοποιητικό) 
(από το ΓΕΜΗ) 

β. Πιστοποιητικό ( αµιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας) περί µη λύσης της εταιρείας,           
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία               
υποβολής προσφορών ( από το ΓΕΜΗ). 

Μόνο στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα             
την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται           
συγκεκριµένο άτοµο, ως αντίκλητος, απαιτείται έγγραφο του Νόµιµου Εκπροσώπου         
περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και           
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου         
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς µε θεωρηµένο το γνήσιο της           
υπογραφής του από αρµόδια αρχή και υπογραφή της σύµβασης. 

 Νοµικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα 
 δικαιολογητικά σύστασής τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους          
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα,           
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 γ. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει Έναρξη Επιτηδεύµατος και 
τις µεταβολές του από την αντίστοιχη Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. 

 ε. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1) Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συµµετοχής         
του παρόντος άρθρου 7, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό           
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2) Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση/ 
Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισµό, 

3) Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

● Θα συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

● Θα αναγράφεται και θα οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος            
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του Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της           
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

● Θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων             
των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

● Θα δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την            
εκπλήρωση του Έργου, 

● Θα ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκοµίζεται)         
κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή            
της στο Διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών             
της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5) Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα τοιχεία της             
παρούσης πρόσκλησης. 
 

6) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κάποια προσφορά          
πριν την ανάθεση της σύµβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και             
δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές           
οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο. 
 

7) Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύµβασης και της τυχόν παράτασης της. 
 
 
8) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων            
αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προµηθειών          
της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προµηθευτών που στρέφεται κατά της παιδικής           
εργασίας, σέβεται και προασπίζει τα δικαιώµατα του παιδιού και τα εργασιακά           
δικαιώµατα. 
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 Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝ

Η ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

1 

Έρευνα καταγραφής / 
αποτύπωσης / 
χαρτογράφησης για τα 
λειτουργικά µοντέλα 
κινητών µονάδων που 
υπάρχουν στην 
Ελλάδα/FYROM και σε 
άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες.  

9.677,42 

Σύνολο καθαρής αξίας 9.677,42 

ΦΠΑ 24% 2.322,58 

Γενικό σύνολο δαπάνης 12.000,00 
 
 
 
Θεσσαλονίκη 02/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children              

from vulnerable populations» με ακρωνύμιο In4Chlid, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το           

ευρωπαϊκό έργο Interreg ΙPA-CBC Cooperation Programme GREECE-THE FORMER        

YUGOSLAV REBUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020.  

Στην Ελλάδα, παρατηρείται μεγάλη ανισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση ανάμεσα σε παιδιά με            

υψηλό και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Η έκθεση της UNICEF για το 2016 σχετικά με              

τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ευημερία των παιδιών στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι το              

παγκόσμιο οικονομικό σοκ και η επακόλουθη ύφεση μετατράπηκε σε κρίση για τα παιδιά.             

Αντίστοιχα, η έκθεση της UNICEF για την ευημερία των παιδιών στην ΠΓΔΜ αποκαλύπτει πως η               

πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης εκπαίδευσης για παιδιά μικρής ηλικίας είναι           

εξαιρετικά χαμηλή. Επιπλέον, η πρόσβαση τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια            

εκπαίδευση μειώνεται σημαντικά ανάλογα με τα επίπεδα πλούτου και εκπαίδευσης των γονέων            

καθώς και τους πληθυσμούς εθνικών μειονοτήτων. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, υπάρχει             

επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων πρόσβασης, ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Σε         

γενικές γραμμές, τα Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας που υπάρχουν δεν διαθέτουν επαρκή στελέχη,            

στερούνται επαγγελματικού προσωπικού και συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Μέσω της συνεργασίας τους οι εταίροι επιδιώκουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ορθών πρακτικών            

και εργαλείων, προκειμένου να παρέχουν κοινωνική στήριξη στα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες             

ομάδες αναπτύσσοντας  καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά και γονείς. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σκοπεύει να υποστηρίξει ομάδες πληθυσμού όπως: 

• Τα παιδιά που εργάζονται ή / και ζουν στους δρόμους 

• Τα παιδιά που ζουν σε οικισμούς Ρομά 

• Τα παιδιά των προσφύγων στη Βόρεια Ελλάδα και στην ΠΓΔΜ, κοντά στα σύνορα (την              

παραμεθόρια περιοχή της Ειδομένης στο Κιλκίς, τα στρατόπεδα μετεγκατάστασης στη Νέα           

Καβάλα, το Diavata, το Xerso και άλλα στρατόπεδα που θα δημιουργηθούν στην επιλέξιμη             

περιοχή και στην περιοχή Gevgelija). 

• Παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες και            
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εγκαταστάσεις.  

• Γονείς / μέλη της οικογένειας 

●  Ενδιαφερόμενους / εκπαιδευτικούς / κοινωνικούς επιστήμονες / εθελοντές 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου προβλέπεται η διενέργεια μίας (1) έρευνας καταγραφής /             

αποτύπωσης / χαρτογράφησης για τα λειτουργικά μοντέλα κινητών μονάδων που υπάρχουν στην            

Ελλάδα/FYROM και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

Η έρευνα αυτή θα περιλαμβάνει την αναγνώριση των καλών πρακτικών λειτουργίας και των             

πολιτικών/κανονισμών/νομοθεσία από την οποία διέπονται, καθώς και σειρά προτάσεων για          

αποτελεσματική εφαρμογή στις κινητές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν.  

Αυτή η έρευνα αναµένεται να προσδώσει πολύτιµες κατευθύνσεις πάνω στη          

διαµόρφωση της µεθοδολογίας στη οποία θα βασίσουν τον τρόπο λειτουργίας          

τους οι κινητές µονάδες του έργου In4Child. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει α) κατάλογο έργων            
που θα αποδεικνύει την εµπειρία του υποψηφίου αναδόχου στην διαχείριση          
–υλοποίηση έργων στο πλαίσιο προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας       
β)µεθοδολογική προσέγγιση εκπόνησης της έρευνας, γ)βιογραφικό σηµείωµα οµάδας        
έργου. 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
 
 
Αικατερίνη Πούτου                                                             Νικόλαος Γαβαλάς 
 

 


