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Αθήνα

ΠΡΟΣ :
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SWAN ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ PESTLE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ», στο πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος
συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN - a
digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
για την κάλυψη σχετικής ανάγκης, πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου (με κλειστή
διαδικασία βάσει του άρθρου 84 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει) παροχής της υπηρεσίας:
«ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SWAN ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
PESTLE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» [CPV: 79311000-7 (Υπηρεσίες ερευνών)] που αφορά στην
εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου
SWAN, του πιλοτικού Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού έργου συνεργασίας INTERREG BalkanMediterranean 2014-2020 με τίτλο «SWAN - a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN».
Το αντικείμενο της υπηρεσίας απαιτεί εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται σε δεκαεννέα χιλιάδες,
τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 19.354,84 €, πλέον ΦΠΑ 24%,
(24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα το έργο 2017ΣΕ67560001 της ΣΑΕ 675/6. Το έργο
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από
Εθνικούς Πόρους.
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Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πρωτοπόρας ψηφιακής πλατφόρμας που θα
οργανώνει και διασυνδέει τους παραγωγούς αποβλήτων μιας περιοχής (βιομηχανίες, δήμους,
επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, κλπ) έτσι ώστε να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους, τα
οποία μπορούν να διοχετεύουν ως πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες. Αυτό θα οδηγήσει σε
μείωση των εισαγωγών πρώτων υλών, μείωση της παραγωγής και ταφής βιομηχανικών
αποβλήτων, μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 1%, μείωση εξόδων βιομηχανιών και
δήμων, αύξηση των εσόδων βιομηχανιών και κράτους (μέσω φόρων), ενώ θα βοηθήσει στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θα προάγει την
πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Η πλατφόρμα θα φέρνει σε επικοινωνία βιομηχανίες και οργανισμούς από όλους τους
επιχειρηματικούς κλάδους με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας
των πόρων σε όλο το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας και βιομηχανίας.
Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχει ο ΕΔΣΝΑ ως συντονιστής και ως εταίροι οι εξής:








Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Αλβανίας
Η NGO της Αλβανίας PSEDA - Iliria
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βουλγαρίας Bulgarian Industrial Association - Union of the
Bulgarian
Business – BIA
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στο πλαίσιο αυτού του έργου απαιτείται μεταξύ άλλων η διενέργεια των παρακάτω δράσεων
από το Υ.Π.ΕΝ.:








Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη για το πρόγραμμα SWAN
Έρευνα για τη Βάση Δεδομένων της Πλατφόρμας SWAN / Δεδομένα από την
Περιφέρεια Αττικής (Ελληνική Μελέτη Περίπτωσης, ομάδα στόχος: βιομηχανίες)
Εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης λίστας πιθανών ελληνικών και διεθνών
επιχειρηματικών μοντέλων
Διεξαγωγή έρευνας PESTLE για τους τοπικούς φορείς
Ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού δικτύου SWAN (Εθνικό / Ελλάδα)
Ειδική νομική μελέτη προτάσεων πολιτικής σχετικά με την προώθηση της χρήσης
αποβλήτων στην «αξιακή αλυσίδα» των υλικών, σε εθνικό επίπεδο
Εκπαίδευση προσωπικού του Υ.Π.ΕΝ. στην πλατφόρμα SWAN: 8 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τον φάκελο της προσφοράς τους συνοδευόμενο από
αίτηση, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., επί της οδού
Μεσογείων 119 (ισόγειο), Τ.Κ. 11526, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
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και ώρα 13:00 /καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
δεν αξιολογούνται.
Με την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
δραστηριοποιούνται και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις εργασίες όπως περιγράφονται
αναλυτικά στη συνέχεια.
Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή.

1. Περιγραφή, σκοπός υπηρεσίας
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την
υλοποίηση της πλατφόρμας του έργου SWAN του πιλοτικού Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού
έργου συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 με τίτλο «SWAN - a digital
Solid Waste reuse plAtform for BalkaN» στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία
και Αλβανία), ενός έργου που έχει σκοπό την δημιουργία και την ανάπτυξη διαδραστικής
πλατφόρμας για μια κοινωνία χωρίς απόβλητα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79311000-7 (Υπηρεσίες ερευνών).
Η περιγραφή του αντικειμένου του αναδόχου, βασίζεται στα εγχειρίδια και τους οδηγούς
υλοποίησης του έργου, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί και δημοσιευτεί από τη Διαχειριστική
Αρχή του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 στην ιστοσελίδα:
(http://www.interreg-balkanmed.eu) και τα οποία ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί
πιστά. Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
1.1.Έρευνα για τη Βάση Δεδομένων της Πλατφόρμας SWAN / Δεδομένα από την
Περιφέρεια Αττικής (Ελληνική Μελέτη Περίπτωσης, ομάδα στόχος: βιομηχανίες)
Η αποτελεσματική διαχείριση των υλικών και η ανάκτηση των πόρων αποτελούν σήμερα
σημαντικές συνιστώσες της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό,
προωθείται ιδιαίτερα η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στη
βιομηχανική συμβίωση (δηλαδή στην αξιοποίηση των αποβλήτων μιας βιομηχανίας, ως
εισροής (πρώτης ύλης) σε άλλη βιομηχανία). Μέσω της ανάπτυξης της πλατφόρμας SWAN
στα πλαίσια του έργου θα επιχειρηθεί η διευκόλυνση της ανάπτυξης τέτοιων επιχειρηματικών
μοντέλων στην περιοχή των Βαλκανίων. Σημειώνεται ότι για τη χρήση της πλατφόρμας θα
οριστούν διαφορετικές ομάδες χρηστών (π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες, Εγγεγραμμένοι Χρήστες
όπως π.χ. Ιδιώτες, Εκπρόσωποι Βιομηχανίας, Στελέχη Περιφερειακών Αρχών και Διαχειριστές
Συστημάτων, κ.ά.), καθεμία ομάδα με δυνατότητα συγκεκριμένων λειτουργιών και
προσβασιμότητα.
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Το εν λόγω παραδοτέο αφορά στην συμπλήρωση της βάσης δεδομένων της πλατφόρμας με
δεδομένα από τις βιομηχανίες της Αττικής. Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας θα
συμπληρωθεί σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο (Παραδοτέο 3.1 / ΡΡ3 / Πανεπιστήμιο
Αιγαίου) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών
για τις πηγές στερεών αποβλήτων από βιομηχανικούς παραγωγούς της Περιφέρειας Αττικής
αλλά και για την καταγραφή των πιθανών δεκτών. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε πέντε
μέρη: (α) Γενικά χαρακτηριστικά, (β) Στοιχεία αποβλήτων, (γ) Δεδομένα πρώτων υλών, (δ)
Συμπληρωματικά δεδομένα, και (ε) Βιομηχανικό Οικοσύστημα SWAN.
ΠΑΡΑΔΟΤΕA [Πακέτο Εργασίας 4 (WP4) – Παραδοτέο 4.2.1]:
Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει: Επιλογή του κατάλληλου δείγματος βιομηχανιών
(αντιπροσωπευτικό δείγμα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 250 βιομηχανίες της
Περιφέρειας Αττικής που θα καλύπτει, στο μέτρο του δυνατού, το σύνολο των βιομηχανικών
κλάδων της Αττικής) και συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, μέσω του
προαναφερόμενου ερωτηματολογίου. Προσαρμογή στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις
εισαγωγής τους στην πλατφόρμα SWAN και εισαγωγή τους στην πλατφόρμα, τελικός έλεγχος
και επαλήθευση.
Διάρκεια διεξαγωγής: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

1.2. Διεξαγωγή έρευνας PESTLE για τους τοπικούς φορείς
Κεντρικός στόχος του έργου SWAN είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης υποδομής σε
διαβαλκανικό επίπεδο, η οποία θα διευκολύνει τη βιομηχανική συμβίωση, κατόπιν
ολοκλήρωσης του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του έργου SWAN πρέπει να
προσδιορίσουν τους παράγοντες PESTLE (πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς,
τεχνολογικούς, νομικούς, περιβαλλοντικούς) που μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδια
εφαρμογής των προτεινόμενων επιχειρηματικών μοντέλων, ειδικά σε διακρατικό επίπεδο. Ως
εκ τούτου, θα αναπτυχθεί από το Παν. Αιγαίου ένα σχετικό ερωτηματολόγιο
(ερωτηματολόγιο PESTLE), προκειμένου να διερευνηθούν αυτοί οι παράγοντες και να
ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών του έργου.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ [Πακέτο Εργασίας 6 (WP6) – Παραδοτέο 6.2.1]:
Το Παραδοτέο περιλαμβάνει τα εξής:
•

Προσαρμογή του ερωτηματολογίου PESTLE στην περίπτωση της Ελλάδας.

• Επιλογή του κατάλληλου δείγματος ενδιαφερόμενων μερών και φορέων στην Ελλάδα και
διεξαγωγή έρευνας (ενδεικτικά αναφέρονται, Βιομηχανίες, Υ.Π.ΕΝ., ΕΔΣΝΑ, Περιφερειακές
ενότητες, Δήμοι, ΣΕΒ, ΕΕΔΣΑ, ΤΕΕ, Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Τουριστικές Επιχειρήσεις και
Φορείς τους, ΠΑΣΕΠΠΕ, Σύνδεσμος Μελετητών, ΜΚΟ, τουλάχιστον 100 ερωτηματολόγια).
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• Συλλογή ερωτηματολογίων και της σχετικής πληροφορίας (τα ερωτηματολόγια μπορούν
να συμπληρωθούν και τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά).
•

Εισαγωγή της αντληθείσας πληροφορίας στη βάση δεδομένων.

Διάρκεια διεξαγωγής: δύο (2) μήνες μετά την υποβολή του παραδοτέου του 6.3.1 του PP3 /
Παν. Αιγαίου.

2. Χρηματοδότηση - Προϋπολογισμός
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού / Συνολική και ανά μονάδα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

Έρευνα για τη Βάση Δεδομένων
της Πλατφόρμας SWAN /
Δεδομένα από την Περιφέρεια
Αττικής (Ελληνική Μελέτη
Περίπτωσης, ομάδα στόχος:
βιομηχανίες)

2

Έκθεση

7.258,06

14.516,12

2

Διεξαγωγή έρευνας PESTLE για
τους τοπικούς φορείς

1

Έκθεση

4.838,71

4.838,71

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ

19.354,83

ΦΠΑ 24%

4.645,16

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

24.000,00

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ 2020 και ειδικότερα στη ΣΑΕ
675/6, με κωδ. 2017ΣΕ67560001 (ΑΔΑ: 98ΘΒ46ΜΤΛΠ-ΥΤΣ) και συνολικό προϋπολογισμό
110.000,00 €.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN SWAN» η οποία έχει ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg BalkanMediterranean 2014-2020 (στόχος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ») με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. BMP1/2.2/2637/2017/15-09-2017 της Διαχειριστικής Αρχής
του προγράμματος και έχει λάβει κωδικό MIS 5010973.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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3. Κριτήριο ανάθεσης
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί κατόπιν απευθείας ανάθεσης με υποβολή
προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάση τιμής
(χαμηλότερη προσφορά).

4. Υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους με αίτησή
τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ), στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ.
(Λεωφ. Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα, ισόγειο) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SWAN ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
PESTLE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ», στο πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού
προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN - a
digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN” (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου
της παρούσας πρόσκλησης) έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για έξι (6) μήνες από την
επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 παρ. 3
του Ν. 4412/2016. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική.
Προσφορές οι οποίες αναγράφουν χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν αναγράφουν καθόλου
χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ και θα αναγράφεται:


Το κόστος αναλυτικά χωρίς ΦΠΑ



Το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ



Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ

6. Απόρριψη προσφορών


Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας
και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙΙ.



Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που
ορίζεται στη παρούσα πρόσκληση.
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Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.



Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.



Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του
έργου, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.

7. Ματαίωση διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία
ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους άρθρου 106 του Ν. 4412/16. Επίσης, εάν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης
μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.

8. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, με την προσκόμιση
των απαραίτητων παραστατικών και μετά από την έγκριση του πρακτικού οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής από την εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα επιτροπή παραλαβής του
Υ.Π.ΕΝ., κατόπιν βεβαίωσης η οποία θα χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων
για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του
αναδόχου.
Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση των απαιτούμενων
παραστατικών / δικαιολογητικών στην Υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2020 και ειδικότερα τη ΣΑΕ 675/6, με
κωδ. 2017ΣΕ67560001.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 19.354,83
πλέον ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού. Η καταβολή του ως άνω
ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών μετά από τον έλεγχο
και την έγκριση των αντίστοιχων λογαριασμών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι
βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια
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ισχύος της εντολής.
Τα παραδοτέα και οι αντίστοιχοι λογαριασμοί υποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση από το
Υ.Π.ΕΝ. σε ημερομηνίες αντίστοιχες με τους χρόνους των παραδοτέων.
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιμολογίου μετά από κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία και την υποβολή του αντίστοιχου
παραδοτέου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Υ.Π.ΕΝ.
Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή του αναδόχου προϋποθέτει την παραλαβή των παραδοτέων
και τον έλεγχο αυτών από την αρμόδια επιτροπή.
Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία
ελέγχου του Υ.Π.ΕΝ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση εκ μέρους του αναδόχου στην
αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ., των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας ή και όσα λοιπά δικαιολογητικά προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

9. Σύμβαση
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός χρονικού
διαστήματος 5 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

10. Προσόντα Αναδόχου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, που ασκούν
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαγγελματική ενασχόληση και γνώσεις σχετικές
με το αντικείμενο της υπηρεσίας και εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, ώστε να
αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στην περιγραφή του
αντικειμένου της παρούσας. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν επί
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη ομάδα έργου:
1. Υπεύθυνος Έργου: Διπλωματούχος οικονομικών ή στατιστικών επιστημών, κάτοχος
μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου, με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρίας στη
διεξαγωγή ερευνών.
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2. Μέλη Ομάδας Έργου – Ειδικοί Επιστήμονες:
2.1.Διπλωματούχος οικονομικών ή στατιστικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και
διδακτορικού τίτλου, με τουλάχιστον οκτώ (8) έτη εμπειρίας στη διενέργεια ερευνών.
2.2.Διπλωματούχος οικονομικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με
τουλάχιστον οκτώ (8) έτη εμπειρίας στην προετοιμασία, συντονισμό, διαχείριση
ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. δράσεων των Προγραμμάτων
Εδαφικής Συνεργασίας.

11. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη του έργου, ήτοι 11
Σεπτεμβρίου 2020 ή την ημερομηνία παράτασης, εφόσον το έργο παραταθεί κατόπιν
εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος «INTERREG Balkan-Mediterranean
2014-2020».

12. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στο Υ.Π.ΕΝ. για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη
Σύμβαση ή το Νόμο.
Ο σχεδιασμός όλων των ενεργειών του αναδόχου μετά την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει
με βάση το εγχειρίδιο και τους οδηγούς υλοποίησης του έργου όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί
από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020
καθώς και με ό,τι ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τις
υπηρεσίες Υ.Π.ΕΝ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του
σχετικά με την εκτέλεση του έργου, καθώς και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της σχετικής
επιτροπής παραλαβής.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με την Διοίκηση του Υ.Π.ΕΝ., την αρμόδια
Δ/νση και την ομάδα εργασίας του έργου για την υλοποίηση του αντικειμένου.

13. Υποχρεώσεις Εργοδότη
Ο εργοδότης θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον ανάδοχο στο έργο
του και υποχρεούται να του παρέχει χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν
τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
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14. Διοικητικές Προσφυγές κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς
αναφερόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

15. Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

16. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος ΦΕΚ.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr ).
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας Y.Π.ΕΝ.
Νικόλαος Μιχαλόπουλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ.
2. Γρ. Γεν. Γραμ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Ε. Γραφάκου
3. Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Τμήμα Μ.Α.ΣΤ.Α. (Φ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
5. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής Υ.Π.ΕΝ.
6. Α. Βερούχη
7. Ι. Κωνσταντίνου
8. Γ. Μαντζαβά
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γρ. Υπουργού Π.ΕΝ.
2. Υ.Π.ΕΝ. / Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
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3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου»
“INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020” ematiaki@mou.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Βουκουρεστίου 15
10671 Αθήνα
email: central@kantor-group.eu
2. DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING AE
Λ.Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40
15232 Χαλάνδρι
email: info@diadikasia.gr
3. NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
Κανελλοπούλου 15
54248 Κηφισιά Θεσσαλονίκης
email: info@noisis.gr
4. ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Αλεξανδρουπόλεως 25
11527 Αθήνα
email: info@stochasis.com
5. ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Λαζαράκη 33
16674 Γλυφάδα
email: info@smrc.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αθήνα ……/……/….. 2020
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SWAN ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ PESTLE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ», στο πλαίσιο του διαβαλκανικού
ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020,
με τίτλο: “SWAN - a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”

Επωνυμία Εταιρείας :
ΑΦΜ/ΔΟΥ :
Διεύθυνση Έδρας :
Τηλέφωνα επικοινωνίας :
E-mail :
Υπεύθυνος επικοινωνίας :

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.
Ο/Η Αιτ…..
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SWAN ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ PESTLE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ”, στο
πλαίσιο του διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG BalkanMediterranean 2014-2020, με τίτλο: “SWAN - a digital Solid Waste reuse plAtform for
BalkaN”».
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Έρευνα για τη Βάση
Δεδομένων της Πλατφόρμας
SWAN / Δεδομένα από την
Περιφέρεια Αττικής
(Ελληνική Μελέτη
Περίπτωσης, ομάδα στόχος:
βιομηχανίες)

2

Έκθεση

2

Διεξαγωγή έρευνας PESTLE
για τους τοπικούς φορείς

1

Έκθεση

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ολογράφως Συνολική Δαπάνη:
………………………………………………………..…………….……………………..€
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 6 μήνες
Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, τους
διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β) Φορολογική ενημερότητα.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική).
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού
φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν:
α) 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 Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., 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 κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
β) Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην
περίπτωση φυσικού προσώπου.
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