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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού δαπάνης σαράντα χιλιάδων (40.000)
€ πλέον ΦΠΑ 23%, για την ανάθεση υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου 5 για τη δράση
«Έρευνα κοινής γνώµης για θέµατα ανακύκλωσης και για θέµατα ατµοσφαιρικής
ρύπανσης» µε δικαιούχο τη ∆/νση Οργάνωσης του ΥΠΕΚΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆ 51/1988 (ΦΕΚ 19 Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου»
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄98)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12), του Ν.2286/95 «προµήθειες του ∆ηµοσίου
Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών θεµάτων». (Α΄19)
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/10
(Α΄141) και το Ν.3943/11 (Α΄66)
5. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 σχετικά µε την αύξηση συντελεστών ΦΠΑ από 1-72010 (Α΄65)
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Α΄150).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/94 «περί παρακράτησης φόρου
εισοδήµατος». (Α΄43)
8. Την αριθ. 35130/739/2010 απόφαση Υπ.Οικονοµικών «περί αύξησης των
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 …» (Β΄1291)
9. Την αριθ. 12123/25-2-2013 απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού ….» (Β΄499)
10. Τις διατάξεις της αριθ.2876/7-10-2009 απόφασης Πρωθυπουργού «περί αλλαγής
τίτλου Υπουργείων» (Β΄2234)
11. Τις διατάξεις του Ν. 3943/31-3-2011 άρθρο 30 περί «Σύστασης Γεν.∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών»
12. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση του Ν.4024/2011 (Α΄226)
13. Τις διατάξεις του Π.∆.113/10 περί «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
(Α΄194 & Α΄209), όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» (Α΄112)
15. Τις διατάξεις της αριθ.2024709/601/0026/8-4-98 (Β΄431) απόφασης του Υπουργείου
Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου
για προµήθειες και εργασίες», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ.2/29097/0026/245-02 απόφαση (Β΄684)
16. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α΄204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε το
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17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

άρθρο 238 του Ν.4072/12 (Α΄86) σε συνδυασµό µε το Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο
του Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, περί
«Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Το γεγονός ότι το έργο συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το
διαρθρωτικό Ταµείο ΕΤΠΑ.
Την υπ’αριθ. 166232/25-2-2011 Ένταξη της Πράξης «Ευαισθητοποίηση και
ενηµέρωση του κοινού για περιβαλλοντικά θέµατα εφαρµογής των πολιτικών του
ΥΠΕΚΑ» στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ. 118536/20-4-2012 Απόφαση, που αφορά το υποέργο
5 «∆ράσεις Ευαισθητοποίησης / ενηµέρωσης του κοινού και αρµοδίων φορέων µε
ίδια µέσα για εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για τα έτη
2012-2015.
Την υπ’αριθ. 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.
Την υπ’αριθ. 12530/∆Ε-1512/22-3-2011 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την οποία καθορίσθηκε ο κωδικός του έργου
σε Π∆Ε 2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8, Κωδικός Πράξης 339233.
Την υπ’αριθ.πρωτ. 17619/21-3-2014 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής για την
παραλαβή των υπηρεσιών που αφορούν τις δράσεις του υποέργου 5 «∆ράσεις
Ευαισθητοποίησης»
Την υπ’αριθ. 2854/20-1-2014 (ΦΕΚ 87 Β΄) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ
Το υπ’αριθ.πρωτ. 42893/15-9-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οργάνωσης
Το υπ’αριθ.πρωτ. 130720/17-9-2014 έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ µε το οποίο δίδεται η
σύµφωνη γνώµη για την υλοποίηση του έργου.
Αποφασίζουµε

Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη
προσφορά για τη δράση «Έρευνα κοινής γνώµης για θέµατα ανακύκλωσης και για θέµατα
ατµοσφαιρικής ρύπανσης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 5 του Έργου
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Υ.Π.Ε.Κ.Α.», µε δικαιούχο τη ∆/νση Οργάνωσης του ΥΠΕΚΑ,
Το σύνολο της δαπάνης είναι σαράντα χιλιάδες (40.000) € πλέον ΦΠΑ 23% (9.200 €) και
τελική τιµή σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια (49.200) € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
έργου του Π∆Ε 2011ΣΕ07580025 της ΣΑΕ 075/8.
Η δαπάνη περιλαµβάνει όλες τις αµοιβές των στελεχών του αναδόχου που θα εργασθούν
για την υλοποίηση της έρευνας καθώς και τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές τους εισφορές
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ
α) Έρευνα κοινής γνώµης για θέµατα ανακύκλωσης
Η προστασία του περιβάλλοντος, σχετίζεται άµεσα και άρρηκτα µε την ανθρώπινη
υγεία και την ποιότητα ζωής.
Η αµοιβαία αυτή σχέση περιβάλλοντος, υγείας και ποιότητας ζωής θέτει υπό µελέτη
το σηµαντικό ζήτηµα της κοινωφελούς διαχείρισης των αποβλήτων σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, προωθώντας κυρίως µε βάση τις κατευθύνσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης και µε την
παρότρυνση και συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την αναζήτηση λύσης µε τη
λειτουργία προγραµµάτων συλλογής – ανακύκλωσης αποβλήτων, προσαρµοσµένων πάντα
στις συνθήκες ζωής των Ελλήνων.
Απώτερος σκοπός λοιπόν της σωστής διαχείρισης και ανακύκλωσης, είναι η
εξοικονόµηση ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και η µείωση του όγκου απορριµµάτων.
Στην χώρα µας, παρά την αρχική καθυστέρηση έναρξης εφαρµογής τέτοιων
προγραµµάτων, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε ικανοποιητικό επίπεδο.
προσαρµογή της χώρας µας στις απαιτήσεις της ΕΕ έχουν επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό,
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γεγονός που ενισχύεται από το έµπρακτο ενδιαφέρον των ελλήνων πολιτών για το
περιβάλλον και την ανακύκλωση.
Παράλληλα, σε µια εποχή όπου η Ελλάδα πλήττεται από την οικονοµική κρίση και
την ανεργία, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε πως η ανάπτυξη και η εφαρµογή
προγραµµάτων ανακύκλωσης θα µπορούσε να συνεισφέρει στη προσέλκυση επενδύσεων και
στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
β) Έρευνα κοινής γνώµης για θέµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης
Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του φαινοµένου της αιθαλοµίχλης που
παρουσιάσθηκε έντονα στην Ελλάδα την τελευταία διετία, ως αποτέλεσµα της καύσης
βιοµάζας, και ειδικότερα της σοβαρότητάς του όσο αφορά τη δυσµενή επίδραση του στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον, κρίνεται σκόπιµη η έρευνα κοινής γνώµης σχετικά µε το
παραπάνω φαινόµενο.
Τα αποτελέσµατα από τη διεξαγωγή της δράσης θα βοηθήσουν το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στην
εξαγωγή συµπερασµάτων προκειµένου να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την
αντιµετώπιση της ρύπανσης που προέρχεται από αιωρούµενα σωµατίδια.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Α. Η έρευνα για την ανακύκλωση θα πραγµατοποιηθεί στο παραπάνω πλαίσιο µε στόχο να
απαντήσει στα εξής ερευνητικά ερωτήµατα :
Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης στη χώρα µας
1. Αξιολόγηση επιπέδου λειτουργίας συστηµάτων ανακύκλωσης
2. Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής συστηµάτων ανακύκλωσης στην
ποιότητα περιβάλλοντος
3. Καταγραφή υφιστάµενων προγραµµάτων ανακύκλωσης και αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας τους
Καταγραφή του βαθµού γνώσης και επιπέδου ευαισθητοποίησης των πολιτών για την
εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης
 Γνώση της αναγκαιότητας υλοποίησης προγραµµάτων ανακύκλωσης και τις
επιπτώσεις της µη ορθής διαχείρισης απορριµµάτων για το περιβάλλον και τη
δηµόσια υγεία.
 Αποτύπωση του υφιστάµενου ενδιαφέροντος συµµετοχής σε προγράµµατα
ανακύκλωσης
 Παροχή κινήτρων για ενεργή συµµετοχή µελλοντικά σε προγράµµατα ανακύκλωσης
Αξιολόγηση φορέων υλοποίησης και εφαρµογής προγραµµάτων ανακύκλωσης
• Καταγραφή του έργου που έχει πραγµατοποιηθεί
• Αξιολόγηση οργάνωσης και εφαρµογής προγραµµάτων ανακύκλωσης από τους
αρµόδιους φορείς
• Προτάσεις για βελτίωση προγραµµάτων ανακύκλωσης
Β. Η έρευνα κοινής γνώµης για το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης στα αστικά κέντρα θα
καλύψει την ελληνική επικράτεια και θα κινηθεί γύρω από τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα :
•
Καταγραφή βαθµού ενηµέρωσης των πολιτών για την αιθαλοµίχλη, και
συγκεκριµένα:
• Τη γνώση της έννοιας «αιθαλοµίχλη»
• Τη γνώση της σοβαρότητας του φαινοµένου για τη δηµόσια υγεία
• Το βαθµό ευαισθητοποίησης των πολιτών για το φαινόµενο
•

Καταγραφή των πρακτικών θέρµανσης της κατοικίας, και συγκεκριµένα:
• Την υποδοµή/ τρόπο θέρµανσης της κατοικίας
• Τον προϋπολογισµό των νοικοκυριών για θέρµανση
• Την αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιούµενων θερµαντικών µέσων
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• Τις πρακτικές θέρµανσης µε άλλα µέσα πλην των θερµαντικών σωµάτων
• Τη διάθεση περιορισµού της καύσης βιοµάζας που επιβαρύνει τη δηµόσια υγεία
•
Αποτύπωση αντιλαµβανόµενης στάσης της κοινής γνώµης απέναντι στα µέτρα
της Πολιτείας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της αιθαλοµίχλης, και
συγκεκριµένα:
• Το βαθµό ενηµέρωσης των πολιτών για τα µέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία για τον
περιορισµό του φαινοµένου
• Το βαθµό ικανοποίησης των πολιτών από τα µέτρα
• Τα ενδεχόµενα αίτια αποδοχής/απόρριψης των µέτρων
• Τη διερεύνηση τυχόν προτάσεων της αναθέτουσας αρχής για την άρση των
αντιστάσεων και την ενθάρρυνση συµµετοχής στις πρακτικές που πρέπει να υιοθετεί
ο πληθυσµός όταν υπάρχει έξαρση του φαινοµένου.
• Πληροφορίες για αντιµετώπιση τυχόν παρόµοιων περιπτώσεων αιθαλοµίχλης σε
χώρες της Ε.Ε.
Μέσω της καταγραφής των δηµογραφικών στοιχείων των ερωτώµενων (ηλικία,
οικογενειακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, τύπος και είδος απασχόλησης κ.λπ.), η έρευνα
κοινής γνώµης µπορεί να προσφέρει σηµαντικές εκτιµήσεις σχετικά µε το πόσα και ποια
είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά ώστε να διαµορφωθεί ένας πρώτος χάρτης της ενεργειακής
φτώχειας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά θα εξετασθεί:
•
•

•
•
•
•

•
•

Εάν υπάρχουν προβλήµατα στην εφαρµογή του τρόπου θέρµανσης που επιθυµούν
να χρησιµοποιήσουν (π.χ. κανονισµός πολυκατοικίας κ.λπ.);
Εφόσον έχουν επιλέξει σαν τρόπο θέρµανσης την καύση στερεής βιοµάζας, τι
υλικά χρησιµοποιούν, εάν τα υλικά αυτά έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και
µε ποιο τρόπο τα προµηθεύονται;
Σε τι ποσοστό χρησιµοποιούν τα διάφορα µέσα θέρµανσης;
Εάν έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε εναλλακτικούς τρόπους θέρµανσης;
Εάν µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο προτίθενται να
επιστρέψουν στο συγκεκριµένο τρόπο θέρµανσης;
Εάν τα µέτρα που έλαβαν οι αρµόδιοι φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες)
λειτούργησαν έτσι ώστε να περιορίσουν την καύση βιοµάζας τον προηγούµενο
χειµώνα;
Τι προτίθεστε να κάνετε την ερχόµενη χειµερινή περίοδο;
Υπό ποιες προϋποθέσεις θα χρησιµοποιήσουν Φυσικό Αέριο σαν τρόπο
θέρµανσης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνδεσιµότητας στην περιοχή τους;

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί σε µέγεθος δείγµατος τουλάχιστον 2.000 ατόµων 18
ετών και άνω πανελλαδικά.
Η σύνθεση του δείγµατος θα είναι αντιπροσωπευτική σύµφωνα µε τα στοιχεία της
γενικής απογραφής πληθυσµού της ΕΛΣΤΑΤ του 2011. Θα χρησιµοποιηθούν quotas βάσει
της περιοχής κατοικίας, του φύλου και των οµάδων ηλικιών.
Για τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων θα χρησιµοποιηθεί δοµηµένο
ερωτηµατολόγιο κλειστών ερωτήσεων. Το ερωτηµατολόγιο θα σχεδιασθεί αρχικά από την
ανάδοχο εταιρεία και θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία µε στελέχη της υπηρεσίας.
Το ερωτηµατολόγιο για την ανακύκλωση θα περιλαµβάνει εκτός των ερωτήσεων της
έρευνας και ερωτήσεις δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών ώστε να
υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης µε βάση την περιοχή κατοικίας µε έµφαση στις 13 µείζονες
Περιφέρειες της χώρας και τα µεγάλα αστικά κέντρα
Το ερωτηµατολόγιο για την ατµοσφαιρική ρύπανση θα περιλαµβάνει εκτός των
ερωτήσεων της έρευνας και ερωτήσεις δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών
χαρακτηριστικών ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης µε βάση την περιοχή κατοικίας µε
έµφαση στις Περιφέρειες της χώρας, τα µεγάλα αστικά κέντρα και ειδικότερα τις περιοχές
της πρωτεύουσας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, των Ιωαννίνων και της Κοζάνης.
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση και παράδοση του έργου θα πρέπει γίνει εντός είκοσι (20) εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ειδικότερα θα απαιτηθούν για την
υλοποίηση:
• 8 εργάσιµες ηµέρες για τον σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου
• 8 εργάσιµες ηµέρες για την πραγµατοποίηση της έρευνας πεδίου
• 4 εργάσιµες ηµέρες για την εξαγωγή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας θα γίνει µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου
SPSS. Ειδικότερα θα παραχθούν:
• Αναλυτικοί πίνακες κατανοµών όλων των ερωτήσεων του ερωτηµατο-λογίου.
• Πίνακες συσχέτισης µε τα δηµογραφικά και κοινωνικοοικονοµικά
χαρακτηριστικά του δείγµατος.
• Πίνακες συσχέτισης µε τις περιοχές κατοικίας.
• Συσχετίσεις ερωτήσεων που θα κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία.
Η ανάδοχος εταιρεία θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της έρευνα σε µορφή γραφικών
παραστάσεων και γραφηµάτων ώστε αυτά να είναι κατανοητά από τους χρήστες των
αποτελεσµάτων εντός της υπηρεσίας.
Η ανάδοχος εταιρεία θα παραστεί επίσης σε οποιαδήποτε σύσκεψη µε σκοπό την
παρουσίαση των αποτελεσµάτων, τόσο στη υπηρεσία όσο και σε δηµόσια παρουσίαση στα
Μέσα Ενηµέρωσης εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Από τον ανάδοχο θα παραδοθούν επίσης:
• Ψηφιακοί δίσκοι που θα περιλαµβάνουν τους αναλυτικούς πίνακες της έρευνας
• Ψηφιακοί δίσκοι που θα περιλαµβάνουν την παρουσίαση της έρευνας σε
διαγράµµατα και γραφήµατα.
• Εκτυπώσεις των αποτελεσµάτων και της παρουσίασης σε 2 αντίγραφα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις
ακόλουθες δύο Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων:
Οι υποψήφιοι δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των
µελών της.
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Aj

ΟΜΑ∆Α Α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αj1

Κατανόηση του Αντικειµένου του Έργου – Σαφήνεια
Πρότασης

Αj2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
σ1 (70% )

30%

Μεθοδολογική & Τεχνική Προσέγγιση Έργου
40%

Βj

ΟΜΑ∆Α Β/ ΣΧΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ

σ2 (30% )
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Bj1

Καταλληλότητα σχήµατος οργάνωσης και διοίκησης
του έργου

20%

Bj2

Χρονοδιάγραµµα έργου

10%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς συνολικά έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στη
διαµόρφωση της τελική βαθµολογίας.
Η συνολική βαθµολογία (Bi) προκύπτει µε βάση τη βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου
επί το συντελεστή βαρύτητας αυτού.
Βi= (30%xΑj1+40%xΑj2)+(20%xBj1+10%xBj2)
Όλα τα κριτήρια βαθµολογούνται στην κλίµακα (1-10).
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε βάση τη σχετική βαθµολογία
του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τi = (Bi/Bmax) x 10
Όπου
Bi : η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς ι
Bmax: είναι η βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός (Ti) θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο
Προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Ti = 10).
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία (Βi), κατά την Αξιολόγηση της
Τεχνικής Προσφοράς, µικρότερη του 6,5, δεν αξιολογούνται περαιτέρω και αποκλείονται
από τη περαιτέρω διαδικασία.
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό I, µε την
βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που
έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία µικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που
κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους
ταχυδροµικώς και ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
αποβληθεισών προσφυγών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ορίζει την ηµεροµηνία
ανοίγµατος των υποφακέλων των οικονοµικών προσφορών και ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή
µε τηλεοµοιοτυπία τους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
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.
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Η βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο συγκριτικός βαθµός της Οικονοµικής προσφοράς του (Oi)
ως εξής:
Oi = (Kmin/Ki) x 10
Όπου:
Ki ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το Έργο ο
Προσφέρων i, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
Kmin είναι το συνολικό ποσό σε Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, της
χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός (Oi) θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο
Προσφέρων µε τη µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά, θα έχει Oi = 10).
Ο προϋπολογισµός του έργου αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που µπορούν να
υποβάλουν οι υποψήφιοι. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό απορρίπτονται.
Σηµειώνεται ότι εάν οι τιµές ενός προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαµηλές ή κατά τη γνώµη
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή, πριν
απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει εγγράφως,
εντός εύλογης προθεσµίας που του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της
προσφοράς του κρίνει σκόπιµες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο, τη σύνθεση
της προσφοράς του, λαµβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις.
ΤΕΛΙΚΗ 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:
Λi = 80% x Ti + 20% x Oi
όπου:
Λi

:

η συνολική βαθµολογία της πρότασης i

T
i

:

η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης i

Oi

:

η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση i

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η χορήγηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει µετά από την παραλαβή των παραδοτέων και
εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιώσει ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις
συνολικές του υποχρεώσεις. Παράλληλα ο ανάδοχος θα εκδώσει τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών µε την παράδοση των αποτελεσµάτων
Κατά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
κατά περίπτωση. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, επιβαρυνόµενη µε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ
Ο.Γ.Α.)
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού θα οριστεί µε νεώτερη απόφαση
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Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) και οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως 3 /10 /2014 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Μεσογείων
119, 2ος όροφος, γραφείο 237).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφ. Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ
3. Γραφ. Γεν. Γραµµ. Χωροταξίας & Αστ. Περιβ/ντος
4. Γραφ. Γεν. ∆/ντή Προγραµµατισµού και Έργων
5. Γραφ. Γεν. ∆/ντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών
6. ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
7. ∆/νση Οργάνωσης - Τµ.Επικοινωνίας

Η ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΣΚΛΗΡΗ

ΕΣΩΤ.∆ΙΑΝΟΜΗ
- Τµήµα Λοιπών Οικ/κών Θεµάτων & Εσόδων (2)
- Κοκκίνου Αγγελική
- Χρον.Αρχείο
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