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εβδομάδας Ώρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 
Τ.Κ. 22100,  Τρίπολη

08-03-2011 Τρίτη 12:00 Γραφεία Διεύθυνσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Περιφερειάρχης  Πελοποννήσου  προκηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες  προσφορές  σε  ΕΥΡΩ  και  κριτήριο  αξιολόγησης  την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , για την κατασκευή ιστοσελίδας της 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου όπου  θα  καταχωρούνται  όλες  οι  δραστηριότητες  του 
Περιφερειάρχη,  των  Αντιπεριφερειαρχών,  του  συνόλου  των  πολιτικών  και 
υπηρεσιακών  οργάνων  της  Περιφέρειας  καθώς  και  όλες  οι  αποφάσεις  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και οι διοικητικές πράξεις.

Η  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  θα  αποτελεί  ένα  μέσο 
ενημέρωσης με στόχο την πρόσβαση των πολιτών στις  ανοιχτές  διαδικασίες,  στη 
διαφάνεια  και  στη  δημιουργία  μιας  νέας  διαδραστικής  σχέσης  του  πολίτη  με  τη 
διοίκηση.

Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  θα  είναι  η  ευκολία  πρόσβασης  στην 
πληροφορία, η αμεσότητα ενημέρωσης αλλά και η συμμετοχή των  πολιτών.

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  είναι  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας 
προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 15.000,00€  πλέον ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένων  των   κρατήσεων,  θα  βαρύνει  τον  υπό  κατάρτιση 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2011 στον ΚΑΕ 0879 
του αντίστοιχου Ε.Φ. και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το αντικειμενικό 
κόστος που προσδιορίζεται από τα περιγραφόμενα στην τεχνική περιγραφή.
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Οι  προσφορές  εκείνων  που  θα  συμμετάσχουν  στο  διαγωνισμό  θα 
υποβάλλονται  στην  Διεύθυνση  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Προσφορές που κατατίθενται  μετά την καθορισμένη  ημέρα και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του έργου.

Επίσης, δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο  Ανάδοχος  θα  δημιουργήσει  τον  δικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται 
στη  συνέχεια  της  προκήρυξης.  Το  Domain Name,  μέσω  του  οποίου  θα  είναι 
προσβάσιμος ο δικτυακός τόπος θα είναι το http  ://  www  .  ppel  .  gov  .  gr  .

Η φιλοξενία θα γίνεται σε εξοπλισμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου και θα 
φροντίζει  άμεσα εντός  2-8 ωρών για την αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας  (το 
ακριβές χρονικό διάστημα θα προσδιορισθεί στην σύμβαση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 
1. Ο  Ανάδοχος  εντός  7 εργάσιμων  ημερών  θα  πρέπει  από  την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έναρξης του έργου θα παρουσιάσει προσχέδια 
(Wireframes) σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (high-fidelity) της αρχικής σελίδας αλλά 
και των επιμέρους σελίδων και εφαρμογών του δικτυακού τόπου για την χωροταξική 
οργάνωση  του  layout του  δικτυακού  τόπου  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Με 
βάσει  τα  προσχέδια  ο  Ανάδοχος  θα  παρουσιάσει  και  2  διαφορετικά  πρότυπα 
(templates/themes) Τα προσχέδια και τα πρότυπα θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά 
δομικά στοιχεία και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στη συνέχεια. 

2. Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα επιλέξει ένα εκ των προτύπων 
όπως αυτό έχει δημιουργεί από τον Ανάδοχο ή θα προτείνει αλλαγές, οι οποίες θα 
διατυπωθούν εγγράφως προς τον Ανάδοχο και οι οποίες θα πρέπει εντός 5 εργάσιμων 
ημερών να έχουν υλοποιηθεί. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι κανένα από τα 
πρότυπα  δεν  θεωρείται  επαρκές  θα  ζητήσει  εγγράφως  να  δημιουργηθούν  2  νέα 
πρότυπα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

3. Μετά  την  επιλογή  του  προτύπου  ο  Ανάδοχος  θα  προβεί  στην 
δημιουργία  του  δικτυακού  τόπου  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του Περιφέρειας Πελοποννήσου θα 

αποτελείται από ενότητες οργανωμένες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η πληρέστερη 
προβολή  των  υπηρεσιών  του.  Θα  πρέπει  να  δίνεται  η  δυνατότητα  στο 
διαχειριστή  του  δικτυακού  τόπου  να  μπορεί  να  διαγράψει,  διορθώσει  και 
προσθέσει ενότητες και υποενότητες όταν αυτό χρειάζεται χωρίς την ενημέρωση, 
άδεια ή παρέμβαση του Αναδόχου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Ο  Ανάδοχος  θα  υλοποίηση  το  δικτυακό  τόπο  χρησιμοποιώντας 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS) ανοιχτού 
λογισμικού (Open Source). 

2. Για  την  υλοποίηση  προτείνονται  ένα  από  τα  τρία  συστήματα 
διαχείρισης  περιεχομένου,  Drupal,  Wordpress,  Joomla,  τα  οποία  θα  πρέπει  να 
εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους.

3. Το  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  σε 
Web server Apache και Microsoft IIS.

4. Το σύστημα διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων (DBMS) με το οποίο θα 
συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται 
όλα  τα  δεδομένα  θα  είναι  ανοιχτού  λογισμικού  και  θα  υποστηρίζεται  από  τα 
λειτουργικά συστήματα Windows και Linux.

5. Η έκδοση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή άρθρων τα οποία θα 
ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου,  video, 
Flash, google maps κ.α.. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) 
σε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή 
διαφορετικού  template ανά άρθρο με δυνατότητα μορφοποίησης της διάταξης του 
περιεχομένου.

6. Θα πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα αναζήτησης  κειμένου  σε  όλο το 
περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειμένου και αρχεία pdf) η οποία 
θα  λειτουργεί  με  εσωτερική  μηχανή  και  όχι  με  συνεργασία  κάποιας  μηχανής 
αναζήτησης.

7. Δυνατότητα ελεγχόμενου σχολιασμού άρθρων, φωτογραφιών,  videos 
μετά από έγκριση του διαχειριστή.

8. Δυνατότητα  αναπαραγωγής  άρθρων  που  υπάρχουν  σε  ηλεκτρονική 
μορφή για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από άλλες πηγές.

9. Δυνατότητα  αναπαραγωγής  άρθρων  έντυπου  τύπου  για  την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου (pressclipping).

10. Δυνατότητα  μετάδοσης  άρθρων  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  με 
RSS.

11. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών,  video και λοιπών στοιχείων  με 
social media (Facebook, Twitter κ.α.)

12. Δημοσίευση  άρθρου  μέσω  e-mail και  δυνατότητα  διαχείρισης  των 
άρθρων μέσω mobile internet.

13. Template ειδικά προσαρμοσμένο για λειτουργία του δικτυακού τόπου 
μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας (mobile).

14. Πολυγλωσσική  υποστήριξη  των  άρθρων  και  γενικά  όλων  των 
στοιχείων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates 
κλπ).

15. Δυνατότητα αποστολής φορμών επικοινωνίας και εγγραφής μελών με 
χρήση μηχανισμού “captcha”.

16. Ενσωμάτων κώδικα google analytics.
17. Δυνατότητα  δημιουργίας  δυναμικά  χάρτη  του  δικτυακού  τόπου 

(Sitemap).
18. Δυνατότητα  προσθήκης  metatags για  χρήση  SEO (Βελτιστοποίησης 

Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης) ανά άρθρο.
19. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάσει τις οδηγίες 

του  W3C για  την  υλοποίηση  των  ιστοσελίδων  (XHTML,  CSS).  Επικύρωση  των 
σελίδων/άρθρων του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C Validator. 
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20. Απαίτηση συμβατότητας  με  τις  W3C WCAG (τουλάχιστον  έκδοση 
1.0) με βαθμό προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ (Προτεραιότητα 2).

21. Δυνατότητα  επέκτασης  των  λειτουργιών  του  συστήματος  με  τη 
ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισμικού.

22.  Για  όσες  επιπλέον  λειτουργίες  αναπτυχθούν  από  τον  Ανάδοχο  θα 
δίνεται πλήρη άδεια χρήσης προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

23. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει 
πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος.

24. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, 
διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο.

25. Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  να  φιλοξενήσει  το  δικτυακό  τόπο  της 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου σε  high-end non-stop Internet servers.  Η απρόσκοπτη 
λειτουργία  και  ασφάλεια  θα  πρέπει  να  είναι  το  κύριο  χαρακτηριστικό,  επίσης 
απαιτούνται:

• Ελάχιστη διάρκεια ένα έτος
• 2GB χώρο αποθήκευσης (Data Space)
• Απεριόριστη Κίνηση δεδομένων (Data Transfer)
• Υποστήριξη Sub Domains
• Aυτονομία στην παροχή ενέργειας επί 24ωρου βάσεως(UPS)
• Συνεχή παρακολούθηση των WWW Servers (24x7 Monitoring).
• Καθημερινά  αντίγραφα  ασφαλείας   (BACK-UP)  επτά  ημέρες  την 

εβδομάδα.
• Xρήση Firewall.
• Παροχή απεριόριστων λογαριασμών e-mail

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  ενενήντα  (90) 

ημερολογιακές ημέρες, από την επομένη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Προσφορά,  που  ορίζει  μικρότερο  χρόνο  ισχύος,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.

 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι Προσφέροντες ή οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι 
αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

Ο  χρόνος  έναρξης,  με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου,  θα  αρχίσει  από  την 
υπογραφή του συμφωνητικού και με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης 
από την  φορέα υλοποίησης του έργου.

 Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού
Ο  Διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  και  ιδιαίτερα 
σύμφωνα με:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τεύχος  Α΄),  «περί 
δημόσιου  λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/07)
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3. Την εγκύκλιο Π1/4232/12-9-2007 για την εφαρμογή του ΠΔ 118/2007 (Νέος 
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου)

4. Το  Π.Δ.   166/2003  [ΦΕΚ  138/Α/5-6-03]  Προσαρμογή  της  Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 27-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

5. Την με αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Αύξηση και ορισμός χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95» (ΦΕΚ 1291 Β΄)

6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 
περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής.

7. Την  με   αριθ. 49/10-02-2011  απόφαση   της  Οικονομικής  Επιτροπής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο το 

σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής,  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 
ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι  750 €.

2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  έχει  χρονική  ισχύ  ένα  (1) 
τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ’ αυτόν 
μεν  που  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός,  μετά  την  κατάθεση  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προσφέρων είναι 
υποχρεωμένος  να  καταθέσει  εγγύηση,  που  να  καλύπτει  το  10%  της  συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 
του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007.

4. Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την 
λήξη της σύμβασης και εφόσον δεν συντρέχουν προϋποθέσεις κατάπτωσής της.

5.     Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

6.     Εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, 
από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 
αφορούν :
 εισφορές κοινωνικής ασφάλιση  ς,   και 
 φορολογικές  υποχρεώσεις  τους   κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας 
του διαγωνισμού.
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν και να 
πάρουν  πρωτόκολλο  από  το  Τμήμα  Γραμματείας  της  Δ/νσης  Διοίκησης  της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
2. Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
3. Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το 

διαγωνισμό.
4. Η Επωνυμία και η Διεύθυνση του Προσφέροντος, 
5. Ο  αριθμός  της  προκήρυξης  και  η  ημερομηνία  διενέργειας  του 

διαγωνισμού.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες 
σε  ένα  ενιαίο  σύνολο  (φάκελο),  που  αποτελείται  από  τρείς   επιμέρους 
ανεξάρτητα  σφραγισμένους  φακέλους  (που  θα  φέρουν  και  τις  ενδείξεις  του 
κυρίως φακέλου) εκ των οποίων ο ένας θα αφορά και θα γράφει  Δικαιολογητικά 
συμμετοχής,   ο  δεύτερος   την  Τεχνική  Προσφορά  και  ο  άλλος  Οικονομική 
προσφορά.

Αντιπροσφορά ή  τροποποίηση της  προσφοράς  ή προσφορά για  μέρος  του 
ζητούμενου  έργου  ή  πρόταση  που  κατά  την  κρίση  της  αρμόδιας  Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ,  στα γραφεία της 
Διεύθυνσης  Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  ,  παρουσία  των 
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή, μετά την 
έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται 
στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσμες.
- Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει, πρώτα, τους φακέλους 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα οποία και ελέγχει. 
- Στη  συνέχεια  γίνεται  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  (η 
διαδικασία περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
- Ακολούθως  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  των  οικονομικών 
προσφορών και αξιολογούνται.
- Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από 
την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται.
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- Μετά την κατάθεση και  την αποσφράγιση των προσφορών καμία 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν 
γίνεται δεκτή.
- Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά 
τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει στο φάκελο στοιχεία, που να 
μπορούν να δείξουν στην επιτροπή αξιολόγησης την ικανότητα του Αναδόχου να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει :

1. Εμπειρία σε ανάλογα έργα και παρουσίαση αυτών
2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  και μέγιστος  χρόνος   ολοκλήρωσης του 

έργου  από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Ανάλυση μεθοδολογίας και διαδικασίας υλοποίησης του έργου
4. Πρόταση για το περιεχόμενο των παραδοτέων 

 ΦΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για  την  επιλογή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  αξιολόγηση  και 
αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά 
στοιχεία που θα υποβάλλουν οι νόμιμα συμμετέχοντες και σύμφωνα με τους όρους 
του διαγωνισμού

Οι φάσεις της αξιολόγησης των προσφορών  είναι η ακόλουθη:

Τυπική απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 
της προκήρυξης.

Αξιολόγηση   του  φακέλου  της  τεχνικής  προσφοράς  όσων  προσφορών 
εγκρίθηκαν στην προηγούμενη φάση.

Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, όσων προσφορών 
έγιναν δεκτές στις προηγούμενες δύο φάσεις.

Τελική  αξιολόγηση  με  βάση  την  τεχνική  βαθμολογία  και  την  οικονομική 
προσφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ %

1 Εμπειρία  σε  ανάλογα  έργα  και  παρουσίαση 
αυτών

35

2 Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης   και  μέγιστος 
χρόνος    ολοκλήρωσης  του  έργου   από  την 
υπογραφή της σύμβασης.

20

3 Ανάλυση  μεθοδολογίας  και  διαδικασίας 
υλοποίησης του έργου

20

4 Πρόταση για το περιεχόμενο των παραδοτέων 25

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης  για τις τεχνικά αποδεκτές 
προσφορές  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  των 
υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί.

Η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης εξάγεται  με τον ακόλουθο 
τύπο :

Λ=0,75 (ΒJ/B max ) + 0,25 (Kmin /Kj) 
ΒJ    : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της πρότασης που 

αξιολογείται
B max :η μέγιστη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς που έλαβε 

η καλύτερη πρόταση
Kmin : το ποσό της οικονομικής προσφοράς της χαμηλότερης πρότασης
Kj  : το ποσό της οικονομικής προσφοράς της πρότασης που αξιολογείται

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ   ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΙΝΑΙ  ΑΥΤΗ  ΠΟΥ  ΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «Λ»

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της  συμμετοχής 

προσφέροντα  σ’  αυτόν  και  της  νομιμότητας  της  διενέργειάς  του  υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007».

Αν ο  ανάδοχος  του  έργου  παραβαίνει  συστηματικά  του  όρους  της 
σύμβασης,  η  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  εκτιμώντας  την  σοβαρότητα  της 
κατάστασης, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 5% του ποσού της εγγύησης 
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καλής εκτέλεσης. Τα της εγγυήσεως σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των όρων 
σύμβασης διέπονται υπό των περί δημοσίων διαγωνισμών νόμων. Αν οι όροι της 
σύμβασης  παραβιάζονται  και  μετά  την  επιβολή  προστίμου,  για  Τρίτη  φορά,  η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και η 
εγγύηση  καταπίπτει  υπέρ  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  διακόπτοντας  και  την 
σχετική σύμβαση.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται αμέσως ως εκλείψουν οι λόγοι για τους 
οποίους κατετέθη και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρακράτησής της.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της πληρωμής θα πραγματοποιηθεί μέσω εντάλματος, το οποίο 

θα εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

           Προϋπόθεση για την έκδοση του εντάλματος και την καταβολή της 
αμοιβής  αποτελεί  η  βεβαίωση  από  την  επιτροπή  παραλαβής  του  έργου  για  την 
ποιοτική   και  ποσοτική  αρτιότητα  του  παραδοτέου,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές.

            Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου γίνονται  κρατήσεις  υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ. 3%,  χαρτόσημο επί αρχικών κρατήσεων 2% και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 20% 
(συνολικά   3,07%).

            Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 
του  Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Ο  μειοδότης  υποχρεούται  να  προσέλθει  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10) 

ημερών, μετά την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και αφού προηγουμένως 
ειδοποιηθεί  εγγράφως  με  απόδειξη,  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  μίσθωσης 
έργου,  διαφορετικά  ο  διαγωνισμός  θεωρείται  από την Περιφέρεια  Πελοποννήσου 
άκυρος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο τρόπος και η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, η διακήρυξη 
του διαγωνισμού, οι προσφορές, η εγγυοδοσία, η έναρξη του διαγωνισμού, ο έλεγχος 
των προταθέντων από την Επιτροπή του διαγωνισμού, η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, 
η  κατακύρωση του διαγωνισμού,  η  κατάρτιση της  σύμβασης μίσθωσης έργου,  οι 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μειοδότη διέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Η  έγκριση  και  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού 
υπάγεται αποκλειστικά στην κρίση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις  15 Μαρτίου 
2011,  ημέρα  Τρίτη   στον ίδιο τόπο και  ώρα  12.00μ.  (με  προθεσμία  κατάθεσης 
προσφορών την 15 Μαρτίου  2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ).

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η  παρούσα  διακήρυξη  θα  αναρτηθεί   στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr),  θα   τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων 
και περίληψή  της θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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     Περισσότερες  πληροφορίες  και  αντίγραφα  της  παρούσης  διακήρυξης 
παρέχονται από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Πλατεία 
Εθν. Μακαρίου, ΤΚ: 221 00, Τρίπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ.(τηλέφωνο: 2713 601120, 2713 601130,  τηλ./φαξ: 2713 601123).

                                                      Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                                               ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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