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Αριθµός ∆ιακήρυξης 4/2017 

 
 
Άρθρο 1ο  
 
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού- ∆ηµοσιότητα 
 
 Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) προκηρύσσει τη      
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 ν. 
4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής -επικοινωνίας και γραφείου τύπου 
του ΟΜΜΘ. Η σύµβαση θα συναφθεί  για χρονικό διάστηµα 12 µηνών µε δικαίωµα 
παράτασης για ένα ακόµη έτος. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 21η Σεπτεµβρίου 
2017, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 12 µ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε ειδικά προς τούτο µε την από 
5.9.2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ως καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 12 µ.    
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΟΜΜΘ www.tch.gr. 
  
 
Άρθρο 2ο 

 
Φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης 
 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι οι υπηρεσίες προβολής -επικοινωνίας και γραφείου 
τύπου του ΟΜΜΘ, οι οποίες συνίστανται, ενδεικτικά και µη εξαντλητικά 
αναφερόµενες στις εξής: 

- οι επαφές και η συνεργασία µε δηµοσιογράφους και Μ.Μ.Ε (έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, διαδικτυακές 
δηµοσιογραφικές ιστοσελίδες κλπ)  και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., και η 
παροχή προς αυτούς των απαραίτητων πληροφοριών µε σκοπό τη διασφάλιση 
της προβολής του έργου και των δράσεων του ΟΜΜΘ  

- η προβολή και δηµοσιοποίηση των εκδηλώσεων, ηµερίδων, εκθέσεων και 
άλλων δράσεων του ΟΜΜΘ και η άµεση ενηµέρωση του κοινού και των 
Μ.Μ.Ε. σε σχέση µε τις εν γένει δραστηριότητες του. 

- Η επιµέλεια της προετοιµασίας  και συγγραφής δελτίων τύπου, ανακοινώσεων 
και άλλων αναγκαίων κειµένων σε σχέση µε τις προγραµµατιζόµενες 
εκδηλώσεις και δράσεις του ΟΜΜΘ, µετά από αναζήτηση και συλλογή 
πληροφοριών για το περιεχόµενό τους.  

- Η δηµοσιογραφική υποστήριξη των εκδηλώσεων και των λοιπών δράσεων 
του ΟΜΜΘ και η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου και δηµόσιων 
εµφανίσεων εκπροσώπων του ΟΜΜΘ 

- Η ανάδειξη θεµάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία του ΟΜΜΘ και 
κρίνεται σκόπιµο να γνωστοποιηθούν στη κοινή γνώµη. 
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- Η επιµέλεια του πληροφοριακού υλικού  που αναρτάται στον ιστότοπο και 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΟΜΜΘ (facebook, twitter, instagram). 

- Η επισκόπηση και σχολιασµός των εν γένει δηµοσιευµάτων και αναρτήσεων 
που αφορούν στον ΟΜΜΘ και η διαχείριση αρνητικών σχολίων και  
δηµοσιευµάτων 

- Η παροχή συµβουλών και καθοδήγησης προς τον ΟΜΜΘ σχετικά  µε τις 
µεθόδους προβολής του έργου και των δράσεών του προς το κοινό.  

Οι εντολές και οι κατευθύνσεις σε σχέση µε την υλοποίηση της σύµβασης θα δίνονται 
από το ∆Σ του ΟΜΜΘ, στο οποίο και θα αναφέρεται ο ανάδοχος. 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 79416200-5 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 (δεκαπέντε  
χιλιάδων) ευρώ και µε την παράταση στο ποσό των 30.000,00 (τριάντα χιλιάδων) 
ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός για 
ένα έτος χωρίς ΦΠΑ: 15.000,00  ΦΠΑ : 3.600,00 ευρώ). 
(προϋπολογισµός µε  την παράταση χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 ΦΠΑ : 7.200,00 ευρώ). 
 
 
Άρθρο 3ο  
 
Χρόνος ισχύος σύµβασης 
 

Η σύµβαση που θα συναφθεί ισχύει για ένα έτος  µε έναρξη την ηµεροµηνία 
υπογραφής της και λήξη την παραµονή της αντίστοιχης  ηµέρας του επόµενου έτους, 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προειδοποίηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική 
ενέργεια.   Ο ΟΜΜΘ διατηρεί το δικαίωµα παράτασης της σύµβασης για ακόµη ένα 
έτος.  

 
Άρθρο 4ο 

 
Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ως εξής: 

•        Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπό τους στη Γραµµατεία του ΟΜΜΘ, οδός 25ης 
Μαρτίου και Παραλία, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη, το αργότερο µέχρι ώρα 12µ 
της 21ης Σεπτεµβρίου 2017 εµπροθέσµως κατά τα ανωτέρω. 

ή  

•        Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση:  

            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

            25ης Μαρτίου και Παραλία, 546 46 Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αυτή η 
προσφορά πρέπει να περιέλθει στη Γραµµατεία του ΟΜΜΘ το αργότερο µέχρι ώρα 
12µµ. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο    
θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

•      Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

•      Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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•      Ο πλήρης τίτλος της παρεχοµένης υπηρεσίας 
•      Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
•      Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και συγκεκριµένα: 

 
•        Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 7 σε χωριστό υποφάκελο που 

φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
•        Τα στοιχεία τεκµηρίωσης των κριτηρίων ανάθεσης σε χωριστό σφραγισµένο 

υποφάκελο που φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
4. Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη  
για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη από οποιαδήποτε αιτία των προσφορών, που 
αποστέλλονται µε τους ως άνω τρόπους. 

5. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας δηλαδή στον Οργανισµό Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 

 

Αρθρο 5ο 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής- Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 
5.1. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσης σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο απασχόλησης συναφές µε το αντικείµενο 
του παρόντος διαγωνισµού για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.   

5.2. Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ένας ή περισσότεροι από 
τους ακόλουθους λόγους: 
 α) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας κατά τα αναλυτικά 
διαλαµβανόµενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016/ 
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. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, 
η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

β) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
 γ) εάν ο προσφέρων οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
 

5.3. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες προβολής -επικοινωνίας και 
γραφείου τύπου. Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να είναι δηµοσιογράφοι 
µέλη της  ΕΣΗΕΜ-Θ ή της ΕΣΗΕΑ ή αντιστοίχου ενώσεως και τα νοµικά πρόσωπα  
να είναι εγγεγραµµένα στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο.  Επιπρόσθετα, τα 
νοµικά πρόσωπα απαιτείται να στελεχώνονται ή να συνεργάζονται µε φυσικό 
πρόσωπο δηµοσιογράφο µε τα ανάλογα προσόντα, ήτοι να είναι µέλος της ΕΣΗΕΜ-
Θ, της ΕΣΗΕΑ ή αντιστοίχου ενώσεως.  

5.4. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  απαιτείται : 
α) κατά τη διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών, να έχουν εκτελέσει σύµβαση ή 
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριµένου τύπου, συνολικού 
προϋπολογισµού κατ΄έτος ίσου ή µεγαλύτερου µε το 50% του προϋπολογισµού της 
υπηρεσίας. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται να έχουν τριετή τουλάχιστον 
σχετική απασχόληση σε  έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
(εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθµούς, ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες κλπ) µε έµφαση στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. 
β) να συνεργάζονται µε έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες.  
γ) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
5.5. Προκαταρκτική απόδειξη  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 5.2. της παρούσης και β) 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 5.3 και 5.4. της παρούσης, 
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.  
 
5.6.  Αποδεικτικά µέσα  
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 5.2 της 
παρούσης οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά κατά το στάδιο κατάρτισης της σύµβασης : 
α) για την παράγραφο 5.2. περ. α)  απόσπασµα  ποινικού µητρώου.  Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα  
β) για τις παραγράφους 5.2. περ. β  και γ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή.  
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 5.3  (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν: 
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α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο  και 
προσύµφωνο συνεργασίας µε δηµοσιογράφο µέλος της ΕΣΗΕΜΘ, της ΕΣΗΕΑ ή 
αντιστοίχου ενώσεως (τα νοµικά πρόσωπα). 
β) βεβαίωση της  ΕΣΗΕΜ-Θ, της  ΕΣΗΕΑ  ή αντιστοίχου ενώσεως ότι είναι µέλη 
τους (τα φυσικά πρόσωπα).  
 
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της παραγράφου 5.4α) 
οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν  :     
 Κατάλογο  παρόµοιων  υπηρεσιών ,  πο υ  έ χ ο υ ν  παρασ χ ε θ ε ί  τ η ν  
τ ε λ ε υ τ α ί α  δ ε κ α ε τ ί α , πριν την ηµέρα διαγωνισµού, µε αναφορά  του   
αντίστοιχου   προϋπολογισµού.  Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από βεβαίωση του 
εργοδότη για κάθε παρασχεθείσα υπηρεσία µε αναφορά στην καλή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων, του ποσού της σύµβασης και του χρόνου εκτέλεσής της. 
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της παραγράφου 5.4β), 
οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατάλογο των υφιστάµενων συνεργασιών που 
θα συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση των εργοδοτών. 
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις οι προσφέροντες προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση 
της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία θα 
δηλώνουν ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή. ∆εν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής για την παρούσα υπεύθυνη δήλωση.  
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της παραγράφου 5.4γ) 
οι προσφέροντες υποβάλλουν το σχετικό πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας σε 
φωτοτυπία.  
 
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 
Ολα τα παραπάνω αποδεικτικά της παρούσης παραγράφου υποχρεούται να  
προσκοµίσει ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται  να γίνει η κατακύρωση  µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών, εντός προθεσµίας 10 (δέκα) ηµερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής ειδοποίησης εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 του ν.4412/2016.  
 
 
Άρθρο 6ο  
 
Κριτήρια ανάθεσης  
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά και προσδιορίζεται από τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής, όπου η τιµή  
είναι σταθερή και οι οικονοµικοί φορείς ανταγωνίζονται αποκλειστικά και µόνο 
βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων, χωρίς να υποβάλλεται οικονοµική προσφορά: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Κ1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΣΠΟΥ∆ΕΣ,ΠΤΥΧΙΑ, 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)  

30% 

Κ2 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ-
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ, ΚΑΙ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

30%  

Κ3 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΤΗΝ Α.Α. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ. 
 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΡΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΕΧΕΓΓΥΩΝ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ. 
 
 

40%  
 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ      100%                                   
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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.   
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 προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων 
των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον 
παρακάτω τύπο :  
U= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +σ3χΚ3 όπου 
U= συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς  
 σ1 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου 1  
 σ2 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου 2 
 σ3 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου 3 
  
Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. Η βαθµολόγηση πρέπει να είνα πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να 
περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία και την λεκτική διατύπωση της 
κρίσης ανά κριτήριο.   
 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τον µικρότερο λόγο της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης προς την βαθµολογία 
της προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε 
τον τύπο που ακολουθεί, εφόσον δεν απαιτείται από τους οικονοµικούς φορείς η 
υποβολή οικονοµικής προσφοράς.  
 

Προεκτιµώµενη αξία σύµβασης  
Λ = 

Τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 
 

όπου  
προεκτιµώµενη αξία σύµβασης: 15.000,00 
τελική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς: U 
 
Επισηµαίνεται ότι στην προεκτιµώµενη αξία της σύµβασης περιλαµβάνονται για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης.. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
 

 

 

 

Αρθρο 7ο 
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Περιεχόµενο φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
 

       Στον φάκελο αυτό οι συµµετέχοντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού,   να 
περιλάβουν ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται στο άρθρο 5.5. της παρούσης προκήρυξης.  
 
 
Άρθρο 8ο  
 
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 
 
Στον φάκελο αυτό οι συµµετέχοντες  θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να 
περιλάβουν: 

1. Συνοπτική έκθεση -πρόταση (500 λέξεις) που θα περιγράφει: 
α) τον τρόπο υλοποίησης της σύµβασης.   
β) την τεκµηρίωση της µεθοδολογίας και των µέσων υλοποίησης της σύµβασης. 
γ) παρουσίαση αποτελεσµάτων παρεµφερών συµβάσεων και αναφορά των 
εντύπων, των ΜΜΕ και των ιστοσελίδων µε τους οποίους συνεργάζονται οι 
συµµετέχοντες.  
2. Βιογραφικά των συµµετεχόντων (για τα φυσικά πρόσωπα) και του στελέχους 

που θα οριστεί να απασχοληθεί µε την εκτέλεση της σύµβασης (για τα νοµικά 
πρόσωπα) που θα συνοδεύονται από : 

α) αντίγραφα τίτλων σπουδών  και πιστοποιητικών αγγλικής γλώσσας. 
β) κατάλογο συµβάσεων παροχής παρόµοιων  υπηρεσιών  πο υ  έ χ ο υ ν  
παρασ χ ε θ ε ί  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α  δ ε κα ε τ ί α , πριν την ηµέρα διαγωνισµού, µε 
αναφορά  του   αντίστοιχου   προϋπολογισµού, ο οποίος θα συνοδεύεται από  
βεβαίωση του εργοδότη για κάθε παρασχεθείσα υπηρεσία µε αναφορά στην καλή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων, του ποσού της σύµβασης και του χρόνου 
εκτέλεσής της. 
γ) κατάλογο των υφιστάµενων συνεργασιών µε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ,  
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες κλπ, που θα συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση των 
εργοδοτών για κάθε συνεργασία. 
  

 
 Άρθρο 9ο  
 
∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού-Κατακύρωση αποτελέσµατος 
 

1. Μετά τη λήξη της ώρας που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει από τη Γραµµατεία τις κατατεθείσες ή αποσταλείσες 
προσφορές, αποσφραγίζει τον φάκελο προσφοράς και διαπιστώνει την ύπαρξη των 
δύο κλειστών υποφακέλων. Στην συνέχεια αποσφραγίζει έναν προς έναν τους 
φακέλους µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  και ελέγχει το περιεχόµενό τους ως 
προς την πληρότητα των στοιχείων, καταγράφοντας σε  πρακτικό τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου και τις προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές.  

2. Αµέσως µετά αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών που έγιναν 
αποδεκτές και ορίζει ηµέρα και ώρα διενέργειας της συνέντευξης η οποία θα 
γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερόµενους. Μετά την ολοκλήρωση των 
συνεντεύξεων η Επιτροπή προβαίνει σε βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 6 της παρούσης, συντάσσοντας πρακτικό. 
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Προσφορές που έλαβαν βαθµολογία µικρότερη του  100, έστω και σε ένα από τα 
κριτήρια,  απορρίπτονται.  

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξευρίσκει τη συµφερότερη προσφορά µε βάση τον τύπο 
του άρθρου  6 της παρούσης και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε 
βάση τα οριζόµενα  µε την παρούσα κριτήρια ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  

4. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του ∆Σ της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής 
στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 127 ν.4412/2016 για την οποία απαιτείται ταυτόχρονα καταβολή 
παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ίσου µε το 1% του εκτιµώµενου προϋπολογισµού. Επί 
των ενστάσεων γνωµοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221 
παρ. 11 περ.α του ν.4412.2016.   

5.  Μετά την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθησοµένων ενστάσεων ακολουθεί η 
διαδικασία είτε της κατακύρωσης του αποτελέσµατος (σε περίπτωση απορρίψεως) 
είτε της επαναφοράς στο σηµείο εµφιλοχώρησης (σε περίπτωση αποδοχής).  

6.  Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται σε όλους 
τους διαγωνιζοµένους, πλην του µειοδότη, καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5.6 της παρούσης.  
 

Άρθρο 10ο  
 
Πληρωµή αναδόχου  
 
1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, µηνιαίως, αφού 
ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί κατά τη 
διάρκεια ενός µήνα και προσκοµιστούν τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, κλπ)  
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωµή. 
2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόροι, 
εργοδοτικές εισφορές, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται 
µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος επί του καθαρού ποσού. 
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Άρθρο 11ο  
 
Παροχή διευκρινήσεων 
 
  Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται το αργότερο 6 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
 
 
Άρθρο 12ο  
 
Χρόνος δεσµευτικότητος των προσφορών 
 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρονικό 
διάστηµα 90 ηµερών από την ηµεροµηνία καταθέσεώς τους. 
 

 
                                                                                Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεµβρίου 2017                
                                                                                           
                                                                                   Ο Πρόεδρος ∆.Σ   του Ο.Μ.Μ.Θ 
 
 
 
 
 
                                                                                        Νικήτας Μυλόπουλος  
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