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Π Ε Ρ Ι ΛΗ ΨΗ Δ Ι Α ΚΗ ΡΥ Ξ ΗΣ 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για  

 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ SCALE UP» 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.362,90 € πλέον ΦΠΑ 24%, 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ THN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ 

ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

CPV: 79415200-8 

 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρου Συγγρού 15 -17 

Πόλη Αθηνά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11743 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL30 

Τηλέφωνο   213 20 63 621                                                              

Φαξ 210 -6910060 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.karantanou@patt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελ. Καραντάνου                                    

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.ptapatt.gr 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr 

β) Η σχετική προκήρυξη διατίθεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 15 – 17, 2ος όροφος, 11743 Αθήνα, τηλ. 213-2063629). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

Πληροφορίες  :   Ελ. Καραντάνου                                                                       

Ορθή Επανάληψη 

Αθήνα, 08 Αυγούστου 2019 

        Αρ. Πρωτ.: οικ. 3964 

http://www.ptapatt.gr/
http://www.ptapatt.gr/
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2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg Europe/Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Ο Π/Υ του έργου συνολικά, όπως και του επί μέρους τμήματος του για τις γραμμές κόστους (items) 

15,16,17 και 18 του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου (Application Form) που αφορούν στον παρόντα 

διαγωνισμό, έχει καταρτισθεί την περίοδο σχεδιασμού του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή με ακριβή 

υπολογισμό των απαιτούμενων ανθρωποημερών και δαπανών για την 1η φάση του έργου με τιμές αγοράς. 

Στόχος της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εξυπηρέτηση των εκτενών απαιτήσεων υλοποίησης του έργου με 

υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό έχουν αναλυθεί σε μεγάλη λεπτομέρεια οι απαιτήσεις 

των παραδοτέων του παρόντος έργου. Ο Π/Υ έχει ελεγχθεί για αυτό το σκοπό από τον επικεφαλής εταίρο 

και από την Κοινή Γραμματεία του προγράμματος κατά την περίοδο διαβούλευσης των συνθηκών ένταξης 

του έργου προς χρηματοδότηση. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί σε ποσοστό 85% αρχικώς από ιδίους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Αττικής και κατόπιν μελλοντικής πιστοποίησης δαπανών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

έργου “ Scale Up” , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”» και σε ποσοστό 

15% από εθνικούς πόρους. 

 

3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του 

έργου «Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης Έργου Scale Up»                

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79415200-8 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.250,0 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 45.362,90 € ΦΠΑ : 10.887,10 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη  του έργου, ήτοι έως τις 10.07.2021.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. 

4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 21η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10.30 π.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στην Αθήνα 

στις 21 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
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Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στην Αθήνα, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.  

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 

και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 

της σύμβασης από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της. Αν και στη 

νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

5 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr .  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL): www.ptapatt.gr. 

6. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Τεχνικές Προδιαγραφές (Μελέτη - Παράρτημα Ι) 

• Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙ) 

• Υποδείγματα Οικονομικής Προσφορών (Παράρτημα ΙΙI) 

• Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ – Παράρτημα IV) 
 
7. Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα της επίσημης ιστοσελίδας του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr/ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ptapatt.gr/
http://www.ptapatt.gr/
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν οπωσδήποτε και αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά, στο αρμόδιο για πληροφορίες στέλεχος, τα στοιχεία τους για να ενημερώνονται σχετικά, 

στην περίπτωση που θα δοθούν διευκρινήσεις μετά από ανάλογα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων. 

 

8. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

9. Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

- Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

 
10. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

11. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται να 

κατατεθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής. 

12. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της 

παραγράφου 2.2.6 να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους,  τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  
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13 Κριτήρια Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά,  με βάση την βέλτιστη 

σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής 

προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου. Η τεχνική προσφορά 

βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 85% και η οικονομική προσφορά με συντελεστή 15%. 

Κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

και αντίστοιχων  συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον 

παρακάτω Πίνακα: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

80% 

Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, 

αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, κατάλληλη περιγραφή των παραδοτέων και του 

χρονοδιαγράμματος 

Κ2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΈΡΓΟΥ 20% 

Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη του έργου, κατάρτιση και αποτελεσματικότητα 

της οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου, καθώς και επάρκεια κάλυψης των απαιτήσεων και των 

ιδιαιτεροτήτων του έργου. Εμπειρία και συμμετοχή της ομάδας έργου σε έργα με σχετικό τεχνικό – 

επιστημονικό αντικείμενο. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

 
14. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως επί αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα 

με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.   

 

15. Ενστάσεις  
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
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προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την 

αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 

 
16 Χρόνος Υλοποίησης 

     Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 10.07.2021. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
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