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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της µε αριθµ. πρωτ. 57735/17-10-2013
Απόφασης µε θέµα: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
για τη δράση "Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κα
προστασία από το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης στα αστικά κέντρα της χώρας", του
Υποέργου 5 του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: "Ευαισθητοποίηση και Ενηµέρωση του Κοινού για
Περιβαλλοντικά Θέµατα και για Θέµατα Εφαρµογής των Πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆.51/1988 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1988) «Οργανισµός Υπουργείου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος»
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
3. Την υπ’αριθµ. 2876/07-10-2009 Πρωθυπουργική Απόφαση περί αλλαγής τίτλου του
Υπουργείου (ΦΕΚ 2234/Β/07-10-2009)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1),του ν.2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».(Α΄247) όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη»(ΦΕΚ112/Α΄2010), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της αριθµ.
35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών «Αύξηση των
χρηµατικών ποσών (ΦΕΚ 1291/Β΄/2010)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12), του ν. 2286/95 « προµήθειες του ∆ηµοσίου
τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων».(Α 19)
6. Τις διατάξεις του 118/07 Π.∆/τος «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».(Α΄150)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν.2198/94 «περί παρακράτησης φόρου
εισοδήµατος».(Α΄43)
8. Την µε αριθµ. Οικ. 12123/25.2.2013 (ΦΕΚ499/Β΄/5.3.13) απόφαση περί
«Εξουδιοδότησης υπογραφής «µε εντολή Υπουργού του Υπουργού» και «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
9. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου
Οικονοµικών περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για
προµήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ.431/Β΄/1998)
10. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών ,∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
112/Α΄2010).
11. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
(Φ.Ε.Κ.194/Α΄2010)
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12. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Περί εφαρµογής του ΦΠΑ»(ΦΕΚ125/Α΄/1986) όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3845/2010 « Μέτρα εφαρµογής του µηχανισµού στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο»(ΦΕΚ 65/Α΄/2010)
13. Τις διατάξεις του Ν. 4013/15-9-2011 (Α'204) του άρθρου 4 (παρ. 3) την επιβολή
κράτησης 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων όπως
συµπληρώθηκε µε το υπ' αριθµ. /55469/0026/10-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών - Γ.Γ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. ∆/νσης Οικονοµικού
43942/24-7-20136)
14. Το άρθρο 21 του Ν.4111/2013 "Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις [....] και άλλες επείγουσες
διατάξεις
15. Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το
διαρθρωτικό Ταµείο ΕΤΠΑ.
16. Την υπ' αριθµ. 166232/25-2-2011 Ενταξη της Πράξης “Ευαισθητοποίηση και
ενηµέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέµατα εφαρµογής των πολιτικών του
Υ.Π.Ε.Κ.Α.” στο Ε.Π. “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013” όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 118536/20-4-2012 Απόφαση, που αφορά το
υποέργο 5 “∆ράσεις Ευαισθητοποίησης / ενηµέρωσης του κοινού και αρµοδιων
φορέων µε ίδια µέσα για εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικης του ΥΠΕΚΑ για τα
έτη 2012-2015”
17. Την υπ' αριθµ. 101195/4-2-2013 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” για την
προέγκριση τροποποίησης (1ης) της απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του
Υποέργου 5 και το συνηµµένο Τεχνικό ∆ελτίο.
18. Την υπ' αριθµ 12530/∆Ε-1512/22.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία καθορίσθηκε ο κωδικός του έργου
του Π∆Ε 2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8, Κωδικός Πράξης 339233
19. To Π∆ 261/97 “Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» (ΦΕΚ
Α’186/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 12 του Ν.3688/2008 (ΦΕΚ
Α 163/2008)
20. Την υπ΄αριθµ. 24/1/2-1-1997 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 11/Β/15-1-1997) που
αφορά δωρεάν µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου από ραδιοφωνικούς
και τηλεοπτικούς σταθµούς
21. Το υπ΄αριθµ. 2219/15-5-2013 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος
22. Το υπ' αριθµ 56349/10-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης (αρ. Πρωτοκόλλου
∆/νσης Οικονοµικού 56642/14-10-2013) µε το οποίο ζητείται η έγκριση δαπάνης για
τη δράση "Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κα
προστασία από το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης στα αστικά κέντρα της χώρας" και
παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές
23. Το υπ' αριθµ. 57538/17-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού στο ΕΠΠΕΡΑΑ για
την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού
24. Το υπ΄αριθµ.110293/17-10-2013 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ µε το οποίο δίνεται η
σύµφωνη γνώµη για την διενέργεια διαγωνισµού
25. Την υπ' αριθµ. 57735/17-10-2013 Απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ
26. Την ανάγκη τροποποίησης και συµπλήρωσης των παραγράφων Ι και επόµενων της
παραπάνω Απόφασης λόγω παραλείψεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε τις παραγράφους Ι και επόµενες της υπ΄ αριθµ. πρωτ.
57735/17-10-2013 Απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών
για τη δράση "Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη κα
προστασία από το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης στα αστικά κέντρα της χώρας", του
Υποέργου 5 του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: "Ευαισθητοποίηση και Ενηµέρωση του Κοινού για
Περιβαλλοντικά Θέµατα και για Θέµατα Εφαρµογής των Πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. όπως
παρακάτω:
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Αντικαθίσταται η παράγραφος Ι και επόµενες ως εξής:

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας
80%.
Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική
βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε
βάση τον παρακάτω τύπο:
Τj = [σ1 Χ Αj1+Αj2+Aj3] + [σ2 Χ Βj1] όπου :
Tj
Αj, Bj

= η βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς της πρότασης j
= η βαθµολογία των επιµέρους οµάδων κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j
σε κλίµακα 0-10
σ1, σ2 = οι συντελεστές βαρύτητας των οµάδων κριτηρίων Α και Β αντίστοιχα

Αj1,2,3 και BJ1 ,η βαθµολογία των επι µέρους υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j
σε κλίµακα 0-10

Ειδικότερα, τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες δύο Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Aj

ΟΜΑ∆Α Α

σ1 (80% )

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Αj1

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και
ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωµάτωσή τους στο
Σχέδιο ∆ράσεων και τεκµηρίωση της
αποτελεσµατικότητάς του.

25%

Αj2

∆ηµιουργικές προτάσεις

60%

Aj3

Μεθοδολογία ελέγχου αποτελεσµατικότητας και
υποστήριξης της ∆/νσης Οργάνωσης

15%

Βj

ΟΜΑ∆Α Β
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

σ2 (20% )

Bj1

∆οµή, σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας Έργου
(κατανοµή αρµοδιοτήτων, αριθµός στελεχών για την
επιτυχή υλοποίηση του έργου, βαθµός εµπλοκής του
Υπευθύνου του έργου, επάρκεια στη σύνθεση των
ειδικοτήτων για την κάλυψη του έργου, οργάνωση της
λειτουργίας της Οµάδας και των εξειδικευµένων
συνεργατών κλπ).

100%
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Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική βαθµολογία κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής
Προσφοράς µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω και αποκλείονται από την
περαιτέρω διαδικασία.

ΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 20%.
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" κάθε προσφοράς.
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου, χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
Οj = (Κ min / Kj) X 10
όπου:
Oj = η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση J
Kmin = Το χαµηλότερο αθροιστικό κόστος από όλες τις προσφορές για όλες τις κατηγορίες του
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Kj = Το αθροιστικό κόστος της προσφοράς j για όλες τις κατηγορίες του ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ Γ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΙΒ. TEΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών
και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:
Fj= 0,80 X Tj +0,20 X Oj
όπου:
Fj = η συνολική βαθµολογία της πρότασης j
Τj = η βαθµολογία της Τεχνικής προσφοράς της πρότασης j
Οj = η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του
βαθµού Τεχνικής Προσφοράς
Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών
συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον
∆ιαγωνισµό και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει σχετική απόφαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

ΙΓ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το έργο θα ανατεθεί µε βάση τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία θα
προκύψει από τη στάθµιση της βαθµολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών.
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 80%.
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Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 20%.
Το Υπουργείο ΠΕΚΑ έχει το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το διαγωνισµό :
α. εάν το αποτέλεσµα κρίνεται µη ικανοποιητικό
β. εάν υπάρξει µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο, οι δε
διαγωνιζόµενοι παραιτούνται από κάθε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο ΥΠΕΚΑ, Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Πανόρµου 2(ηµιόροφος) µέχρι την ∆ευτέρα 4/11/2013 και ώρα 12:00.
Ι∆. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), πλέον
ΦΠΑ 23%.
Η πληρωµή θα γίνει µετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής & Παρακολούθησης του Έργου.
Κατά την πληρωµή θα γίνουν:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε το Ν. 2198/1994 και
β) Κράτηση 0,10% σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4013/15-9-2011 (Α'204) του άρθρου 4
(παρ. 3) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην οποία θα
διενεργηθεί κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) επί του ποσού
της κράτησης 0,10%, συµφωνα µε το υπ' αριθµ. /55469/0026/10-6-2013 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονοµικών - Γ.Γ. ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των
προσφερόµενων υπηρεσιών, µε σαφή αναφορά στην προσφερόµενη τιµή για κάθε υπηρεσία
ξεχωριστά, άλλως η προσφορά δεν αξιολογείται. Επίσης, θα αναφέρεται το ποσοστό του
ΦΠΑ που επιβαρύνεται το κάθε είδος χωριστά.
Ουδεµία αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου προβλέπεται.
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί µπορεί να γίνει παράταση
του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα.

ΙΕ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα οριστεί µε νεώτερη απόφαση
Η παρούσα θα αναρτηθεί άµεσα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ
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ΑΔΑ: ΒΛΛ00-Η1Δ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ
3. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Προγραµµατισµού και Έργων
4. Γραφ. Γενικής ∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. ∆/νση Οικονοµικού
6. ∆/νση Οργάνωσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Νατάσσα Φριτάκη (3)
2. Χρον.Αρχείο
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