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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /
Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Ινστιτούτο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Του Ν. 2286/1995 «Περί Προμηθειών του ∆ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19), όπως ισχύει.
Του υπ’ αριθμ. Π.∆ 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών ∆ημοσίου (Κ.Π.∆)»
(ΦΕΚ Α΄ /150/10-07-2007)
Του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α/08.02.1985) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Έρευνας»
Του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α/25.06.2001) «Σύνδεση Έρευνας και
Τεχνολογίας με την Παραγωγή και άλλες διατάξεις»
Του Π.∆. 77/2000 (ΦΕΚ 65Α/10.03.2000) «Σύστασης ΕΚΕΤΑ», του Π.∆.
82/2002 (ΦΕΚ 59Α/27.03.2002) και του Π.∆. 161/2007 (ΦΕΚ
202Α/23.08.2007).
Την απόφαση στην υπ’ αρ. 144 Συνεδρία της 15/06/2011 του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για το έργο:
«Εντοπισμός Τάσων της Τεχνολογίας και αναμενόμενα σχέδια συνέχισης
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο
εφοδιαστικής αλυσίδας»
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών του παρόντος
διαγωνισμού ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ
(26,000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παρούσα προκήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα
στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ (www.imet.gr) στις 30 Ιουνίου 2011.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Ελληνικού και του Αγγλικού κειμένου, υπερισχύει
το Ελληνικό κείμενο.
Οι όροι του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αναθέτουσα Αρχή
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο
Μεταφορών (ΙΜΕΤ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ημερομηνία και τόπος κατάθεσης προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Ιουλίου 2011, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία, με ευθύνη του
Προσφέροντα.
Όλες οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στην
παρακάτω διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/
Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης
57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρηματοδότηση της προμήθειας
Η δαπάνη της εν λόγω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το
ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “SMART Container Chain Management - SMART - CM”.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Το ΕΚΕΤΑ, μαζί και με άλλους εταίρους, ως κοινοπραξία, έχει αναλάβει ένα
ερευνητικό έργο από την ΕΕ με τίτλο: “Έξυπνο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας
εμπορευματοκιβωτίων” με το ακρωνύμιο “Smart CM”, και αριθμό σύμβασης no
218547, στο εξής «το έργο».
Στα πλαίσια του 2ου ΠΕ του Smart Cm με τίτλο “Ανάπτυξη ουδέτερης πλατφόρμας και
ανάπτυξη υφιστάμενων τεχνολογιών στο αντικείμενο 2.3 παροχής συσκευών
ασφάλειας εμπορευματοκιβωτίων (CSD)”, το ΕΚΕΤΑ θα πρέπει να παρουσιάσει ένα
παραδοτέο σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια τεχνολογίας. Στόχος είναι να εντοπίσει
τις τάσεις της τεχνολογίας και τα αναμενόμενα σχέδια συνέχισης για την εκπλήρωση
των απαιτήσεων ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις των παραδοτέων του αναδόχου περιγράφονται στο
Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Προσόντα και δικαιούμενοι συμμετοχής
5.1. ∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά
πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί ή ενώσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κατέχουν την
απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, αποδεδειγμένη ικανότητα και
γνώση στο αντικείμενο του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ενώσεων που υποβάλλεται κοινή προσφορά ισχύουν τα ακόλουθα:


Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.



Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το
πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την
υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες
από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε
κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το
διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.
5.2. Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι
ανάδοχοι:
α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων
έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
τρόπο από την Αναθέτουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Τόπος και χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού
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Οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν από τον Ανάδοχο εντός
τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί,
μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου με την παρούσα προκήρυξη
απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες και πρωτότυπα υπογεγραμμένες,
στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, σε ένα (1) πρωτότυπο, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος εξωτερικά θα φέρει το ονοματεπώνυμο και τη
διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη:
Προσφορά
Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο:
«Εντοπισμός Τάσων της Τεχνολογίας και αναμενόμενα σχέδια συνέχισης
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο
εφοδιαστικής αλυσίδας»
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική ή στην
αγγλική γλώσσα.
Ο φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τους κάτωθι τρεις (3) επιμέρους φακέλους,
οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου:
1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα του οποίου περιγράφονται
αναλυτικά στο Σημείο 8.1.
2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόμενα του οποίου περιγράφονται
στο Σημείο 8.2.
3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή
αποκλεισμού και τα περιεχόμενα του οποίου περιγράφονται στο Σημείο 8.3.

8.1.

Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά»
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8.1.1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στον υποφάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα:
i. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε
περίπτωση νομικού προσώπου) ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.
ii. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά του ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120)
μέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της
παρούσας προκήρυξης.
iii. Υπεύθυνη ∆ήλωση από όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων (σε περίπτωση που η
προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων) ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
iv. Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική
επωνυμία, την έδρα της επιχείρησης, ακριβή διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας,
όπως επίσης την εταιρική μορφή (προκειμένου για εταιρείες) και τον αριθμό
φορολογικού μητρώου.
v. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε
περίπτωση νομικού προσώπου), ότι δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, ή για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή και δεν
έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα.
vi. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε
περίπτωση νομικού προσώπου) ότι ο Προσφέρων (ή το νομικό πρόσωπο το οποίο
εκπροσωπεί) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
vii. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε
περίπτωση νομικού προσώπου) ότι ο Προσφέρων (ή το νομικό πρόσωπο το οποίο
εκπροσωπεί) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
viii. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε
περίπτωση νομικού προσώπου) ότι ο Προσφέρων (ή το νομικό πρόσωπο το οποίο
εκπροσωπεί) είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
ix. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε
περίπτωση νομικού προσώπου) ότι ο Προσφέρων (ή το νομικό πρόσωπο το οποίο
εκπροσωπεί) είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
x. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου (αν πρόκειται
για εταιρεία) ή άλλου αρμοδίου εκπροσώπου αυτής, ότι έχει εξουσιοδοτηθεί
κατάλληλα και μπορεί να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία την οποία
εκπροσωπεί.
∆ικαιολογητικά ή Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί σε γλώσσα άλλη,
πλην της Αγγλικής ή της Ελληνικής, θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
8.1.2. ∆ημοσιευμένους ισολογισμούς/καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης ή
εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών (στην
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
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8.2.

Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά»

Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα
παρακάτω:
 Περιγραφή των υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθούν, όπως
προτείνονται από τον Προσφέροντα, με ειδικότερη αναφορά στη μεθοδολογία
που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου.
 Περιγραφή και τεκμηρίωση της συμφωνίας της προσφοράς με τις τεχνικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας, όπως καθορίζονται στο
Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας ∆ιακήρυξης.
8.3.

Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά
με το συνολικό καθαρό ποσό του Προσφέροντα. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται
όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι φόροι και τέλη, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και
κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση, που προκύπτει κατ’ επιταγή κανόνων του
Ευρωπαϊκού ή του Ελληνικού δικαίου, εκτός από το ΦΠΑ (εάν υπάρχει). Το ποσοστό
του ΦΠΑ όπως επίσης και το αντίστοιχο προσφερόμενο συνολικό τίμημα που θα
συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ (εαν υπάρχει), θα αναγράφονται χωριστά
στην οικονομική προσφορά. Όλα τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ.
Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Προσφορές που αναγράφουν τα ποσά σε νόμισμα άλλο εκτός από ευρώ ή συνδέουν
το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ με συναλλαγματικές ισοτιμίες απορρίπτονται.
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει
τον προϋπολογισμό του παρόντος
διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος του υπό
προμήθεια εξοπλισμού, δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αξιολόγηση προσφορών
9.1 Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει από τις προσφορές που κρίθηκαν
πλήρεις και τεχνικά αποδεκτές, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα
με τη μέθοδο αξιολόγησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Ο όρος συμφερότερη
προσφορά δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την
προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την
προσφερόμενη τιμή.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της
προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης, είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7

9.2. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση πα παρακάτω
κριτήρια:
Πίνακας Κριτηρίων
Κριτήρια

(Ba) Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου Σαφήνεια της πρότασης
(Bb) Μεθοδολογία προσέγγισης –υλοποίησης του
έργου
(Bc) Χρόνος παράδοσης παραδοτέων

Συντελεστής
Βαρύτητας σi

Βαθμολογία

70%

100-110

20%

100-110

10%

100-110

Η βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο μπορεί να είναι
από 100 έως 110. Για κάθε προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί
αποδεκτή, βαθμολογούνται τα επί μέρους Κριτήρια. Η συνολική βαθμολογία καθορίζεται
σε 100 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της
διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι
110 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε Κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε
προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των Κριτηρίων.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς (ΤMi) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων
Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο
τελικό βαθμό (TTMi)
Ο μεγαλύτερος τελικός βαθμός (TTMi) κάθε προσφοράς υπολογίζεται ως εξής:
TTMi = (TMi /TMmax) * 0,80 + (FM min / FMi) * 0,20
Όπου:
ΤMi: Βαθμός τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα (i), η οποία υπολογίζεται από τις
βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων (ΒΑ, ΒΒ, ΒΓ, ….)του ανωτέρω πίνακα,
συναρτήσει της βαρύτητας αυτών επί της τελικής βαθμολογίας (Β= …%*Βα+…%*
Ββ+ …%*Βγ
ΤMmax: Μέγιστος βαθμός τεχνικής αξιολόγησης από όλες τις αξιολογούμενες
προσφορές
FMi: Το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει το Έργο
ο Προσφέρων μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
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FMmin: Το συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της
χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 10ο
Γενικοί όροι συμμετοχής
10.1 Η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ
μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην
παρούσα στο σύνολό τους.
10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και
δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης
εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
10.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται σε καταβολή και οι υποψήφιοι δεν
δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων Υποψηφιότητας,
Προσφοράς κλπ., ειδικά σε περίπτωση που η προσφορά τους δεν γίνει δεκτή ή η
σχετική διαδικασία ματαιωθεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο και
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται
με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί
δικαίωμα αποζημίωσης.
10.4 Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.
10.5 Οι όροι και οι περιορισμοί σχετικά με την υποβολή προσφορών στον παρόντα
διαγωνισμό είναι υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα να
παραιτηθεί από αυτούς, χωρίς κάτι τέτοιο να παρέχει αντίστοιχο δικαίωμα στους
υποψήφιους ή σε τρίτο. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την
περίπτωση ακύρωσης, ματαίωσης, αναβολής ή επανάληψης του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κατακύρωση – ανάθεση
Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την σχετική απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του παρόντος διαγωνισμού, θα
υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η διάρκεια
της οποίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
ή μέχρι την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος Πληρωμής
Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα συνδέεται με τα παραδοτέα και θα
περιγράφεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται μετά την παραλαβή του
σχετικού τιμολογίου, όπως επίσης και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή
δικαιολογητικού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
προβλέπονται στη σύμβαση.
Ο Ανάδοχος συμφωνεί να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες λογιστικού περιεχομένου
από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει περιγράψει στην προσφορά
του και σύμφωνα με την τιμή που έχει προσδιοριστεί σ’ αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση
που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υποβληθείσα
προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος της
αμοιβής του ή και να μην προβεί στην πληρωμή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Κυρώσεις –Έκπτωση Αναδόχου
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των υπηρεσιών και παραδοτέων
του Αναδόχου και οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς
όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα η οποία
διαμορφώνεται από 1% έως 10% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού που
καθυστερεί ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να εισπράξει τις ρήτρες σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία
παράδοσης των παραδοτέων και οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 34 του Π.5. 118/2007.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Επίσης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και οι διαφορές από την παρούσα υπάγονται
στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
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Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συμμετοχής, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ.) οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επαφή με την κα Ευαγγελία Χρυσοχόου,
στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /
Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) οδός 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη,
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 498463, Fax. 2310 498269, e-mail: echryso@certh.gr

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για το Έργο:
«Εντοπισμός Τάσων της Τεχνολογίας και αναμενόμενα σχέδια συνέχισης
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο
εφοδιαστικής αλυσίδας»

Το ΕΚΕΤΑ, μαζί και με άλλους εταίρους, ως κοινοπραξία, έχει αναλάβει ένα
ερευνητικό έργο από την ΕΕ με τίτλο: “Έξυπνο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας
εμπορευματοκιβωτίων” με το ακρωνύμιο “Smart CM”, και αριθμό σύμβασης no
218547, στο εξής «το έργο». Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια win-win
κατάσταση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της παγκόσμιας εφοδιαστικής
αλυσίδας (The overall goal of this project is to create a win – win situation for all
actors of the global logistics chain (αποστολείς, παραλήπτες, LSPs, ναυτιλιακές
εταιρείες, μεγάλους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, τελωνεία, κ.α.)
μέσω της χρήσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας του SMART-CM. Το SMART-CM
στοχεύει στην εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και έρευνας με σκοπό την πλήρη
αναμόρφωση των διεθνών αλυσίδων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, έτσι ώστε
να είναι πιο αποτελεσματικές, ασφαλείς και ανταγωνιστικές.
Στα πλαίσια του 2ου ΠΕ του Smart Cm με τίτλο “Ανάπτυξη ουδέτερης πλατφόρμας και
ανάπτυξη υφιστάμενων τεχνολογιών στο αντικείμενο 2.3 παροχής συσκευών
ασφάλειας εμπορευματοκιβωτίων (CSD)”, το ΕΚΕΤΑ θα πρέπει να παρουσιάσει ένα
παραδοτέο σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια τεχνολογίας. Στόχος είναι να εντοπίσει
τις τάσεις της τεχνολογίας και τα αναμενόμενα σχέδια συνέχισης για την εκπλήρωση
των απαιτήσεων ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις των παραδοτέων του αναδόχου περιγράφονται παρακάτω:
-

Σύνοψη
των
τεχνολογικών
τάσεων
των
συσκευών
ασφάλειας
εμπορευματοκιβωτίων (CSD).
Εξελίξεις στην ανάπτυξη πλατφόρμας εξυπηρέτησης για τον τομέα των logistics
(κυρίως τάσεις).
Σύνοψη υφιστάμενων προτύπων και ελλείψεων σχετικά με την τυποποίηση που
εντοπίζονται και επηρεάζουν την τεχνολογία και τις υπηρεσίες CSD.
Εντοπισμός λύσεων Smart CM σε σχέση με τα παραπάνω.
∆ιευκρίνιση των ελάχιστων απαιτήσεων για ασφαλείς επικοινωνίες.
Ελάχιστες απαιτήσεις για ασφαλείς αισθητήρες.
Εντοπισμός νέων ‘παικτών’ στο παιχνίδι των παρόχων CSD και εκτίμηση
συγκεκριμένων νέων χαρακτηριστικών προϊόντων.
Τεχνολογικές απαιτήσεις από αρχές των ΗΠΑ και η συσχέτισή τους με την
Ευρωπαϊκή αγορά.
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-

∆ημιουργία λίστας παρόχων CSD (όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη) που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους επικοινωνίας.
Σύνοψη αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια επιδείξεων και παροχή βέλτιστης
καθοδήγησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των συσκευών CSD.

Παραδοτέα:
- Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει
εγγράφως ένα παραδοτέο με την ανάλυση των τεχνολογικών τάσεων για τα
CSD, τις εξελίξεις στην ανάπτυξη πλατφόρμας εξυπηρέτησης για τον τομέα
των logistics (κυρίως τάσεις), σύνοψη των υφιστάμενων προτύπων και
ελλείψεων σχετικά με την τυποποίηση που εντοπίζονται και επηρεάζουν την
τεχνολογία και τις υπηρεσίες CSD.
- ∆ύο εβδομάδες πριν τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να
παρουσιάσει ένα πλήρες παραδοτέο με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές
προδιαγραφές με τίτλο “Ανίχνευση των τάσεων της τεχνολογίας και
προβλεπόμενα σχέδια για την επίτευξη των απαιτήσεων ασφάλειας σε
παγκόσμιο επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας”.
Και τα δύο παραδοτέα θα αξιολογηθούν και εγκριθούν από την επιτροπή και τον
επιστημονικό υπεύθυνο του Smart CM.
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