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«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»                                                                                    

                                                                                                            

                    
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης 2εκεμβρίου 2007, για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ  

 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει  

 τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999  

 τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006  
 

 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  

 το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.7.07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)»  

 το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005»  

 το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»  

 Την υπ. αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύξηση 
και ορισμός σε ΕΥΡΩ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»  
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 Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 την εγκεκριμένη Φόρμα αίτησης του έργου (Application Form)  

 τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Overall Subsidy Contact και Subsidy Contract A) όπως 
συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του ΙΡΑ Διασυνοριακού 
Προγράμματος Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και του 
Γενικού Επικεφαλής Εταίρου του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο “EARLY CHILDHOOD CARE”  

 τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας όλων των Εταίρων, καθώς και του Συμφώνου 
Εταιρικής Συνεργασίας των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement και Partnership 
Agreement) για την υλοποίηση του του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο “EARLY CHILDHOOD 
CARE” 

 τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation 
Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013  

 την Υ.Α. 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα  

 το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας  

 το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, 
υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  
 

 Το υπ. αρ. 2 /2013 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  και  ακρωνύμιο 
«EARLY CHILDHOOD CARE» 

 

 Το υπ. αρ. 2/2015 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της δράσης 3.2 «Υλοποίηση εργαστηρίων 
διατροφής» του προαναφερθέντος έργου  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
1. Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση (3) εργαστηρίων διατροφικής 
αγωγής στο πλαίσιο της Δράσης 3.2- Παροχή προσχολικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών του έργου: στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  
«EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013». 
O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και 
κατακύρωσης σε Ανάδοχο. Η κατακύρωσή του θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
τεχνοοικονομική προσφορά 
 
2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο 
επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα παραρτήματα αυτού τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 30/1/2015 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12.00 στα γραφεία του Ομίλου UNESCO Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες. Προσφορές που θα 
κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα 
παραλαμβάνονται. 
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4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 
εξήντα (60) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας λήξης κατάθεσης των 
προσφορών.  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα 
στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την 
νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης 
χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που 
απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας και Ενστάσεων του Διαγωνισμού (ΕΔΕΔ). 
Έργο της Επιτροπής θα είναι: η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η 
υποβολή προτάσεων με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής τους, καθώς επίσης και η εξέταση 
των ενστάσεων. 
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται και 
αναλύεται, στην προκήρυξη και στο παράρτημα αυτής, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  
 
6. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί για διάστημα 15 ημερών στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Ομίλου ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών www.serresforunesco.org  
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.serresforunesco.org/
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«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»                                                                                    
 

 
                                                                                                               

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την επιλογή αναδόχου  για την υλοποίηση της δράσης «Υλοποίηση εργαστηρίων διατροφικής 
αγωγής» στο πλαίσιο της Δράσης 3.2- Παροχή προσχολικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών του έργου: 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 
 
 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Συμφερότερη τεχνικοοικονομικά προσφορά 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤIΣ 31/3/2015 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/1/2015 και ώρα 12.00 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  Όμιλος UNESCO Σερρών  
 Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας   

 
30/1/2015 

 
Παρασκευή 

 

 
   12.00 

 Ιουστινιανού 19 62123 Σέρρες  
Tηλ: 23210-20593 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Όμιλος UNESCO Σερρών (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη 
προσφορά και αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης «Υλοποίηση 
εργαστηρίων διατροφικής αγωγής» στο πλαίσιο της Δράσης 3.2- Παροχή προσχολικών 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών του έργου: στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL 
ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013. Οι προαναφερθείσες Δράσεις ανήκουν στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 
«Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου. 
 
1. Γενική περιγραφή έργου 
Το έργο: «EARLY CHILDHOOD CARE – Παροχή Εναλλακτικών Προσχολικών Υπηρεσιών» υλοποιείται 
στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013 με εταίρους τον Όμιλο UNESCO 
Σερρών και το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια από Ελληνικής πλευράς 
ενώ από την πλευρά της πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εταίροι είναι το 
«University St. Kliment Ohridski Higher Medical School – Bitola» και οι ΜΚΟ «LIFESTART- Growing and 
learning together»  και «Consulting and research for early child development-ECD-COR». 
Στόχος της Πράξης είναι η παροχή εναλλακτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας με έμφαση στην εκπαίδευση των γονέων και την παροχή προληπτικών ιατρικών εξετάσεων 
σε παιδιά, και ιδιαίτερα αυτά που κατοικούν σε απομονωμένες και αγροτικές περιοχές. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο Όμιλος Unesco Σερρών πρόκειται να υλοποιήσει τις παρακάτω 
δράσεις: 
 

 Διήμερη σχολή γονέων στην πόλη των Σερρών 

 Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε διάφορα σημεία του Νομού 
Σερρών 

 Έρευνα – χαρτογράφηση για τον εντοπισμό και προσδιορισμό των αναγκών των παιδιών 
αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης τους στην προσχολική εκπαίδευση και της στάσης 
των οικογενειών τους σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης τους σε υπηρεσίες υγείας 

 Συνεργασία με το Κέντρο Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια για το 
συντονισμό επισκέψεων κινητής μονάδας ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά που διαμένουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές του Νομού Σερρών 

 
 
 
2. Αντικείμενο έργου  
 
Φυσικό αντικείμενο του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού αποτελεί η διενέργεια εργαστηρίων 
διατροφικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης 3.2 – Παροχή προσχολικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
του έργου: «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD 
CARE» 
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
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1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ειδικά προσαρμοσμένου στην ομάδα στόχο (προσχολική ηλικία 4-
6 ετών). Το εκπαιδευτικό πακέτο θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό υλικό όσο και 
βιωματικές ασκήσεις, επιτόπιες επιδείξεις και λοιπές μεθόδους προσαρμοσμένες στις ηλικίες-στόχο. 
Θεματικές ενότητες: 

 Διατροφική πυραμίδα 

 Εξοικείωση παιδιών με διατροφική αξία ομάδων τροφών 

 Εκτίμηση παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής 

 Ενθάρρυνση υιοθέτησης υγιεινών προτύπων (υγιεινή διατροφή, άσκηση) 
 
2. Διοργάνωση 3 εργαστηρίων για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών. Χαρακτηριστικά: 

 Αριθμός εργαστηρίων: 3 

 Διάρκεια έκαστου εργαστηρίου: 4 ώρες 

 Ομάδα-στόχος: μαθητές νηπιαγωγείων και Α’ δημοτικού σε σχολεία που θα επιλεγούν από 
την Αναθέτουσα Αρχή και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών 

 Αριθμός συμμετεχόντων: τουλάχιστον 15/εργαστήριο 
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου με επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο και 
εκπαιδευτική εμπειρία για την υλοποίηση της δράσης. Θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση της 
τεχνικής προσφοράς η πρόταση εκπαιδευτικών δράσεων που περιλαμβάνουν επίδειξη πρώτων υλών 
(φρούτα, λαχανικά) διαφόρων ειδών και προτάσεις ένταξης στη διατροφή των παιδιών. 
 
3. Προϋπολογισμός 
Το συγκεκριμένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς είναι 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, η Επιτροπή θα ζητήσει εγγράφως 
διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή 
Διενέργειας, Αξιολόγησης Προσφορών και Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη 
απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (55 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).  
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
 

Α/Α Δράση Προϋπολογισμός 

1 Εκπαιδευτικό πακέτο 1.626,00 

2 3 εργαστήρια 2.439,00 

 Μερικό σύνολο 4.065,00 

 ΦΠΑ   935,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε 
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 
φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο τρόπος 
καταβολής των πληρωμών μπορεί να αλλάξει ύστερα από πρόταση του υποψήφιου αναδόχου και 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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4. Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την 
στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των 
αντίστοιχων οικονομικών προσφορών  
 
5. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/1/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 έως 13.00, 
ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στην έδρα του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών.  
 
6. Ημερομηνία υποβολής προσφορών 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/1/2015 ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 12.00. Οι προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας κρίνονται ως 
απαράδεκτες. 
 
7. Τρόπος κατάθεσης προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την 
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 
περιέχει μέσα 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους (φάκελο τεχνικής προσφοράς, οικονομικής 
προσφοράς και δικαιολογητικών). 
 
Οι φάκελοι προσφορών θα πρέπει να προσκομιστούν σφραγισμένοι και με την αναγραφή: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» 
Επωνυμία: 
Δ/νση: 
Τηλ. Επικ.:  

 
Θα γίνονται δεκτοί έως την 30/1/2015 και ώρα 12.00, στη διεύθυνση: 
Ιουστινιανού 19 62123 Σέρρες Tηλ: 23210-20593 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται δημοσιευμένη στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών http://www.serresforunesco.org/για διάστημα 15 ημερών.  
 
Δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες προσφορές. 
 
 
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί 
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.  
Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. 

2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα 
σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

http://www.serresforunesco.org/
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 Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

 Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

4. Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου. 

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 Να έχει επαγγελματική εμπειρία σε συναφή  με το προκηρυσσόμενο έργα. Ως συναφή έργα 

νοούνται η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα διατροφής, η παροχή υπηρεσιών διατροφικής 
συμβουλευτικής κλπ. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοτυπίας 
σχετικής σύμβασης ή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή Τ.Π.Υ. ή με την παροχή άλλων στοιχείων 
επαγγελματικής εμπειρίας. 

 Να διαθέσει ικανή ομάδα έργου, με εμπειρία στην υλοποίησης έργων σχετικών με το 
προκηρυσσόμενο. Στην ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας (1) 
Διατροφολόγος 

 
Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης 
παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη 
προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. 
 
9. Αξιολόγηση προσφορών 
Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα 
από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της 
βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων 
οικονομικών προσφορών. 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
Α. Έλεγχο των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές 
αναφέρονται στη παρούσα. 
Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η απόρριψη θα τεκμηριώνεται στο πρακτικό 
της επιτροπής. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία 
ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Για τις 
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον συμμετέχοντα, μετά την απόφαση 
ανάθεσης του έργου.  
Β. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας 
κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. 
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ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης έργου  

Α.1 Σαφήνεια των εργασιών και κατανόηση των ιδιαίτερων 
απαιτήσεων του έργου και του φορέα 

30% 

Α.2 Ανάλυση των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του 
έργου 

20% 

Α.3 Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου 20% 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας κριτηρίου Α 70% 

Β Οργάνωση και στελέχωση ομάδας έργου   

Β.1 Σύνθεση ομάδας έργου  
(υπεύθυνος έργου & στελέχη ομάδας έργου) 

15% 

Β.2 Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του έργου, 
προσδιορισμός καθηκόντων, διοίκηση και υλοποίηση του 
έργου σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.  

15% 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας ομάδας κριτηρίου Β 30% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ομάδων κριτηρίων  Α & Β  100% 

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα 
από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε 
επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των µελών της Επιτροπής 
διαιρεμένου δια του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το 
άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την 
αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 
 
Τ.Β.Τ.Π. =  (Α.Β.Τ.Π.  /  Α.Β.Τ.Π.max )  x 10 
 
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10. (Ο προσφέρων 
με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 
 
Γ. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 
προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως 
εξής: 
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά min /Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος)x10 
Όπου: 

 Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά του Μειοδότη με το μικρότερο 
συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  

 Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10. (Η μικρότερη 
συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 
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Δ. Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του 
Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 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: 
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ  Τ.Β.Τ.Π.)  +  (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη, 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
10. Ισχύουσες διατάξεις 
 

 Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.7.07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)»  

 Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών,» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»  

 Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 
(ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»  
 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι 
ανωτέρω διατάξεις. 
 
11. Δημοσίευση  
Η περίληψη της διακήρυξης καθώς και το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο 
στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού www.serresforunesco.org για διάστημα 15 ημερών. 
 
 
12. Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/1/2015, με 
δυνατότητα επέκτασής της έως τη λήξη του έργου (30/4/2015). 
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα συμφωνηθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου. 
 
13. Υπογραφή της σύμβασης 
Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής  
αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
 
14. Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή τους από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την έκδοση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης. 
 
 
 
 

http://www.serresforunesco.org/
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
 
 
 
  


