ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ - Ε.Ψ.Ε.Π.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
υποβολήσ προςφορών για την
«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ»
ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ
ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver
Community Action Network»,
του Προγράμματοσ «ACTIVE CITIZENS FUND» ςτην Ελλάδα,
που εντάςςεται ςτον Χρηματοδοτικό Μηχανιςμό (ΧΜ)
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χώρου (ΕΟΧ)
Περιόδου 2014 - 2021 (European Economic Area Grants - EEA Grants 2014 - 2021).

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικήσ Ζρευνασ και Παρζμβαςησ - Ε.Ψ.Ε.Π.,
Αςτική μη Kερδοςκοπική Εταιρεία, με ζδρα τα Ιωάννινα,
ωσ ο φορζασ υλοποίηςησ,
ζχοντασ υπόψθ:
1. τθν από 29/06/2021 φμβαςθ Επιχοριγθςθσ Ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ
Silver Community Action Network»,
2. τθν από 03/12/20219 Ανοιχτι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ «ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» του Προγράμματοσ Active Citizens Fund,
3. τον Οδθγό Επιλζξιμων Δαπανϊν και Χρθματοοικονομικισ Διαχείριςθσ Ζργων,
4. τθν από 06/12/2021 (κζμα 1ο) Απόφαςθ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π. περί Ζγκριςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ υποβολισ προςφορϊν για τθν «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»,
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ΠΡΟΚΑΛΕΙ
όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν αςκοφν ςυναφι με το αντικείμενο τθσ
Πρόςκλθςθσ επαγγελματικι δραςτθριότθτα να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ
ςφραγιςμζνο φάκελο προςφορϊν, με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ), για τθν «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του
ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action
Network».
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ζντεκα χιλιάδων ευρϊ (11.000 €)
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α..
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ΔΝΟΣΗΣΑ 1:
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»
Σο ζργο αφορά ςτθ υλοποίθςθ δράςεων για τθν κινθτοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ
ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ ςτα κοινά, ςτα Ιωάννινα, με ςκοπό τθν προαγωγι του εκελοντιςμοφ,
τθν επιτάχυνςθ δθμιουργίασ νζου κοινωνικοφ κεφαλαίου, τθν κοινωνικοποίθςθ, τθν
ανατροφοδότθςθ τθσ πολιτικισ ςυμμετοχισ και δράςθσ και μάλιςτα ωσ μία κοινωνικι διεργαςία
«από κάτω προσ τα πάνω», ςτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ δθμόςιασ παρζμβαςθσ, διαβοφλευςθσ
και δράςθσ.

2. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ
Σο ζργο «Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ
Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν» υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active citizens fund. Σο
πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν
και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν
ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του
ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των
πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ
επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το
Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow. Διαβάςτε περιςςότερα εδϊ: www.activecitizensfund.gr

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ εργαλείου
(θλεκτρονικι πλατφόρμα), ςτθν υπθρεςία των πολιτϊν των Ιωαννίνων, για τθν προϊκθςθ του
εκελοντιςμοφ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν μεγαλφτερθσ θλικίασ ςτα κοινά, ςτθ δθμόςια
διαβοφλευςθ, ςτθ διαδικαςία δθμόςιασ παρζμβαςθσ και λιψθσ αποφάςεων ςε φορείσ χάραξθσ και
εφαρμογισ πολιτικισ (π.χ. αυτοδιοίκθςθ), για τθν προαγωγι τθσ κοινωνικοποίθςθσ, τθν άρςθ τθσ
απομόνωςθσ και του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ και τθν ενίςχυςθ τθσ διαδραςτικισ πλθροφόρθςθσ
για κακθμερινά κζματα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, που άμεςα ι ζμμεςα αφοροφν ςτα άτομα
μεγαλφτερθσ θλικίασ. το ανωτζρω πλαίςιο, ςτθν πλατφόρμα κα: α) λειτουργεί «Κοινωνικό
Καφενείο - Κοινωνικι Λζςχθ», ωσ διαδικτυακόσ χϊροσ προαγωγισ του εκελοντιςμοφ,
κοινωνικοποίθςθσ, ανοιχτοφ διαλόγου, δθμόςιασ, αδιαμεςολάβθτθσ, ςυηιτθςθσ και προετοιμαςίασ
δράςθσ, β) παρζχεται πρόςβαςθ ςε πρωτογενι ενθμζρωςθ από θλεκτρονικζσ πθγζσ και μζςα, διά
του εντοπιςμοφ και τθσ ανάδειξθσ ςχετικισ τοπικισ ενδιαφζρουςασ κεματολογίασ, γ) λειτουργεί
Διαδικτυακό «ΑΝΟΙΧΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ» για τθν «από κάτω προ τα πάνω» (bottom up)
επεξεργαςία, οργάνωςθ, παρουςίαςθ και πρόταςθ-κζςθ ςε άτυπθ δθμόςια διαβοφλευςθ επί
ςυγκεκριμζνων κεμάτων/ηθτθμάτων δθμόςιου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ.
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4. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβολισ ςφραγιςμζνων προςφορϊν και κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ - τιμισ).

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
O ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προσ ανάκεςθ ζργου τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό των
11.000,00 € (ζντεκα χιλιάδων ευρϊ), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και όλων των λοιπϊν νόμιμων
φόρων και κρατιςεων.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να είναι φυςικά ι
νομικά πρόςωπα που αςκοφν ςυναφι με το αντικείμενο τθσ Πρόςκλθςθσ επαγγελματικι
δραςτθριότθτα, εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ, για τουσ οποίουσ δε κα πρζπει να
ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ αποκλειςμοφ.
Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ δε κα πρζπει να εμπίπτουν ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων, κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ με εγγεγραμμζνθ δραςτθριότθτα παρεμφερι αυτισ του
αντικειμζνου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, πρζπει να ζχουν ελάχιςτο μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν
που αντιςτοιχεί ςτο 100% του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και αφορά τισ τρεισ (3)
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ και πρζπει να διακζτουν
εμπειρία υλοποίθςθσ ςχετικϊν υπθρεςιϊν όπωσ προβλζπεται ςτο ςχετικό ςθμείο τθσ παροφςθσ.

7. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο παρόν διαγωνιςμόσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
www.epsep.gr.

ΔΝΟΣΗΣΑ 2:
ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Ο φάκελοσ με την ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ πρζπει να περιζχει τα εξισ:
1. Αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I), θ οποία αναγράφει το
διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ, δθλαδι επωνυμία,
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του υποψθφίου (τθσ παρ. 4 του Άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει κάκε
φορά), για τθν οποία δεν απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που
επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.
3. υνοπτικόσ πίνακασ (ςφμφωνα με το Παράρτθμα ΙΙΙ) με αναφορά δφο (2) τουλάχιςτον ζργων για
τθν τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ του υποψιφιου κατά τθν τελευταία τριετία ςε
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ςυναφζσ αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν (ανάπτυξθ πλατφόρμασ διαδικτυακοφ λογιςμικοφ) ςτο
δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ και ςε
περίπτωςθ αδυναμίασ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων, επιςυνάπτεται υπεφκυνθ
διλωςθ του υποψιφιου περί ζντεχνθσ, αποτελεςματικισ και ολοκλθρωμζνθσ παροχισ τθσ
υπθρεςίασ.
4. Οικονομικζσ καταςτάςεισ των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων από τθν δθμοςίευςθ
τθσ παροφςασ (ετιςιοι ιςολογιςμοί, γενικά κακολικά, ετιςια ζντυπα Ε3, κ.ά.) που να αποδεικνφουν
ελάχιςτο μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που να αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτο 100% του
προχπολογιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Β. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρζπει να περιλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία
προςφοράσ, (ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV) τθσ παροφςασ, κακϊσ επίςθσ και αποδεικτικά των
κάτωκι:
- Αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ από τον οικονομικό φορζα αντίλθψθσ και οργάνωςθσ του ζργου, ςτθν
οποία, κατ’ ελάχιςτον, κα αναφζρονται ςτοιχεία αναφορικά με:
α) τθν παρουςίαςθ του υποψιφιου αναδόχου, πλθροφορίεσ για τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι
υποδομι, το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και άλλα ςυναφι χαρακτθριςτικά,
β) τθν αναλυτικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ από τον οικονομικό φορζα του αντικειμζνου και
των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ (ανάλυςθ, ςχεδιαςμόσ, εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ, κ.ά.)
γ) τον τρόπο οργάνωςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε ενότθτεσ εργαςιϊν, τα ελάχιςτα
παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα του ζργου,
δ) τθ ςτελζχωςθ (με επιςφναψθ Αναλυτικϊν Βιογραφικϊν θμειωμάτων των μελϊν), τθν
επάρκεια (εμπειρία) και τεχνικι ικανότθτα και, επιπλζον, τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου με
ςαφι κατανομι αρμοδιοτιτων κάκε μζλουσ.
Η πλατφόρμα κα πρζπει να πλθροί τισ παρακάτω ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ:
Κφριεσ Δράςεισ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ
ΕΝΟΣΗΣΕ
1.
Πλθροφορίεσ
(χετικά με
εμάσ)

2.
Ανακοινϊςεισ
3. Σρζχοντα
κζματα
επικαιρότθτασ
4. Κοινωνικό
καφενείο –

ΣΟΧΟ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ












Ομάδα ςυντονιςμοφ
Επίβλεψθ
Ζργο και ςτόχοσ πλατφόρμασ
τοιχεία επικοινωνίασ
Όροι χριςθσ και πολιτικι απορριτου
Λογότυπα φορζων
Νζα/ανακοινϊςεισ
από
διαχειριςτι
πλατφόρμασ.
Εντοπιςμόσ και ανάδειξθ ςχετικισ τοπικισ
κεματολογίασ
Πρωτογενισ ενθμζρωςθ από θλεκτρονικζσ
πθγζσ και μζςα
Προαγωγι τθσ κοινωνικοποίθςθσ.
Άρςθ τθσ απομόνωςθσ και του αιςκιματοσ

Σεχνικά Χαρακτηριςτικά:
 Δομι φόρουμ – ανοικτζσ
ςυηθτιςεισ μεταξφ μελϊν
όπου το κζμα κα
δθμιουργείται από τον
χριςτθ που αρχικοποιεί τθ
ςυηιτθςθ.
 Κατθγοριοποίθςθ
ςυηθτιςεων ςε κεματικζσ
ενότθτεσ και κατθγορίεσ.
 Δθμιουργία προφίλ χριςτθ
και αποκικευςθ
ενδιαφερόντων.
 Παρζμβαςθ διαχειριςτι.
 Πάνελ διαχείριςθσ.
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Κοινωνικι
Λζςχθ

5. Ανοιχτό
Κοινωνικό
Εργαςτιριο

τθσ μοναξιάσ.
 Ενίςχυςθ τθσ διαδραςτικισ πλθροφόρθςθσ
για
κακθμερινά
κζματα
τοπικοφ
ενδιαφζροντοσ.
 Προϊκθςθ εκελοντιςμοφ.
 υμμετοχι πολιτϊν μεγαλφτερθσ θλικίασ
ςτα κοινά.
 Δθμόςια διαβοφλευςθ.
 Διαδικαςία δθμόςιασ παρζμβαςθσ και
λιψθσ αποφάςεων ςε φορείσ χάραξθσ και
εφαρμογισ πολιτικισ.

 Ελλθνικι γλϊςςα
 Προςβαςιμότθτα βάςει
των διεκνϊν προτφπων
W3C.
 υμβατότθτα με κινθτζσ
ςυςκευζσ.
 Εμφάνιςθ φιλικι προσ τον
χριςτθ, με ζμφαςθ ςτισ
ανάγκεσ χρθςτϊν
μεγαλφτερθσ θλικίασ όπου
απευκφνεται το ζργο.
 Φιλοξενία ςε αςφαλι
server και κατοχφρωςθ
domain για διάςτθμα δφο
ετϊν.

Επίςθσ, ςτθν προςφορά κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται:
1. Αςφαλισ φιλοξενία με προςταςία από hacking και βελτιςτοποίθςθ ταχυτιτων φόρτωςθσ.
2. Εγχειρίδιο χριςθσ τθσ πλατφόρμασ.
3. Εκπαίδευςθ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ.
4. Σεχνικι υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ανωτζρω ζργου.
O Ανάδοχοσ κατϋελάχιςτον υποχρεοφται να διακζτει:
ΣΕΧΝΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ

κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, να ζχουν ςυμμετάςχει ςε τουλάχιςτον δφο
(2) ζργα ςχετικά με ανάπτυξθ πλατφόρμασ διαδικτυακοφ λογιςμικοφ.

να διακζτουν τουλάχιςτον
τετραμελι ομάδα ζργου με
αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και
εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ
αντίςτοιχων ζργων. Η
ομάδα ζργου κα πρζπει να
αποτελείται από:



Σον Τπεφκυνο Ζργου ο οποίοσ κα πρζπει να
διακζτει:
o Πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν ςε επιςτιμεσ
πλθροφορικισ/υπολογιςτϊν (θλεκτρολόγοσ
μθχανικόσ και μθχανικόσ υπολογιςτϊν ι
μθχανικόσ Η/Τ και Πλθροφορικισ ι
Πλθροφορικόσ ι αντίςτοιχο τίτλο ςπουδϊν).
o Μεταπτυχιακό Σίτλο πουδϊν ςε Διαχείριςθ
Ζργων.
o Οκταετι (8ετι) εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ και
διαχείριςθ ζργων ΣΠΕ.



Σρία (03) ςτελζχθ ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ
εφαρμογϊν, τα οποία κα πρζπει να πλθροφν τα
ακόλουκα κριτιρια:
o Πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν ςε επιςτιμεσ
πλθροφορικισ/υπολογιςτϊν (θλεκτρολόγοσ
μθχανικόσ και μθχανικόσ υπολογιςτϊν ι
μθχανικόσ Η/Τ και Πλθροφορικισ ι
Πλθροφορικόσ ι αντίςτοιχο τίτλο ςπουδϊν).
Σουλάχιςτον ζνασ κα πρζπει να διακζτει
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o

μεταπτυχιακό ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα.
Εμπειρία τουλάχιςτον 3 (τριϊν) ετϊν ( το κάκε
μζλοσ τθσ ομάδασ).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κα πρζπει να περιλαμβάνει Πίνακα
Οικονομικήσ Προςφοράσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο Παράρτθμα V τθσ
παροφςασ.
Επιςημαίνεται ότι:
i) Η ςυνολικι οικονομικι προςφορά του υποψθφίου δε κα πρζπει να υπερβαίνει τον ςυνολικό
προχπολογιςμό τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.
ii) Η οικονομικι προςφορά του υποψθφίου παρζχεται με τθ ςυμπλιρωςθ του Πίνακα Οικονομικισ
Προςφοράσ του Παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ.
iii) τισ τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου περιλαμβάνονται όλεσ οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ, όπωσ και όλεσ οι ειςφορζσ κ.λπ. που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
iv) Όλεσ οι τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ, επιτρζπονται δε μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ
αναγραφόμενεσ τιμζσ του ζντυπου οικονομικισ προςφοράσ.
v) Απορρίπτεται προςφορά που:
α. δε δίνεται τιμι ςε ευρϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα,
β. δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι,
γ. κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ.

2. ΠΡΟΘΕΜΙΑ - ΤΝΣΑΞΗ - ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Η προκεςμία υποβολισ του φακζλου των προςφορϊν λιγει ςτισ 31/01/2022, θμζρα Δευτζρα και
ϊρα 15:00. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι καμία υποβολι
ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων εκτόσ εκείνων που τυχόν ηθτθκοφν από τθν
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν
γίνονται αποδεκτζσ.
Οι προςφορζσ ςυντάςςονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Παραρτιματα τθσ
Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και θ μθ τιρθςι τουσ αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ από τον
διαγωνιςμό.
Οι προςφορζσ κα πρζπει να δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 90 θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα, ςτο
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ, αυτοπροςϊπωσ ι από
εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο αρμόδιο πρόςωπο, ι να αποςταλεί (πλιρθσ περιεχομζνου),
ταχυδρομικϊσ, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και
Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π.), Αγγ. ικελιανοφ 2, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, 1οσ Όροφοσ, ζωσ και την
31/01/2022, ημζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00 (δεςμευτικά, επί ποινή αποκλειςμοφ, η υποβολή ςτο
πρωτόκολλο τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ ή η λήψη του φακζλου θα πρζπει να είναι ζωσ την ανωτζρω
καταληκτική ημερομηνία και ϊρα, χωρίσ δυνατότητα παράταςησ για οποιοδήποτε λόγο, λ.χ.
μεταγενζςτερη λήψη με ταχυδρομείο εμπρόθεςμησ αποςτολήσ).
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Η προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ
εξισ εξωτερικζσ ενδείξεισ:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ

(Επωνυμία, Διεφθυνςη, Σηλέφωνο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάπτυξη «ζξυπνησ» ηλεκτρονικήσ πλατφόρμασ
ςτο πλαίςιο του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ
ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action
Network»

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ
– Ε.Ψ.Ε.Π.

Καταληκτική
προςφορϊν

ημερομηνία

Ζνδειξη

υποβολήσ 31/01/2022
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ»

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν:
(α) είτε με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
(β) είτε με αποςτολι με ταχυδρομείο, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, ιτοι ςτθν Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π., Αγγ. ικελιανοφ 2, Σ.Κ. 45221, Ιωάννινα, 1οσ
Όροφοσ.
Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν
προςφορά ςτοιχεία ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ (με ποινή απόρριψησ ςε περίπτωςη μη
ςφράγιςήσ τουσ) υποφακζλουσ ωσ εξισ:
ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ Α με την ζνδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παρ. 1Α τθσ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 τθσ παροφςασ.
ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ Β με την ζνδειξη ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ, που αναφζρονται ςτθν παρ. 1Β τθσ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 τθσ
παροφςασ.
ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ Γ με την ζνδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία προςφοράσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1Γ τθσ ΕΝΟΣΗΣΑ 2
τθσ παροφςασ.
Οι υποφάκελοι Α, Β & Γ, κα φζρουν εξωτερικά και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου, με τθν
παρακάτω μορφι:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ

(Επωνυμία, Διεφθυνςη, Σηλέφωνο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάπτυξη «ζξυπνησ» ηλεκτρονικήσ πλατφόρμασ
ςτο πλαίςιο του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ
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ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ
ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action
Network»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
Καταληκτική
προςφορϊν

ημερομηνία

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ
– Ε.Ψ.Ε.Π.
υποβολήσ 31/01/2022

Ζνδειξη
Τποφακζλου
(ςυμπληρϊνεται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ανάλογα, κατά περίπτωςη υποφακζλου)
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποκετθκοφν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», τότε αυτά
ςυμπεριλαμβάνονται ςε ιδιαίτερο υποφάκελο, που ακολουκεί τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ
‘’ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ’’ και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.

ΔΝΟΣΗΣΑ 3:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΜΒΑΗ
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ

Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από τριμελι Επιτροπι
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό. Η αποςφράγιςθ
των φακζλων/υποφακζλων των προςφορϊν δφναται να γίνει ςε μία ι ςε περιςςότερεσ
ςυνεδριάςεισ κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ακολουκιςει τα παρακάτω ςτάδια:
(α) Άνοιγμα φακζλων προςφορϊν.
(β) Άνοιγμα του υποφακζλου με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» και αξιολόγθςθ
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
(γ) Άνοιγμα του υποφακζλου με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και αξιολόγθςθ και
βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
(δ) Άνοιγμα του υποφακζλου με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και αξιολόγθςθ και
βακμολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
(ε) Σελικι κατάταξθ των προςφορϊν.
Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ ςφμφωνα με τθν παρ.4,
ΕΝΟΣΗΣΑ 1.
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Προςφορζσ απορρίπτονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ, ςε κάκε
περίπτωςθ, όταν:
 δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ (παρ. 3, ΕΝΟΣΗΣΑ 2),
 αποκλίνουν από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και δεν πλθροφν εν γζνει τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ,
 περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν
τελικά αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και ςυμπλιρωςι τουσ. Η Ανακζτουςα Αρχι
καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να ςυμπλθρϊςουν/διορκϊςουν ι να διευκρινίςουν
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ,
 ςυνιςτοφν εναλλακτικι προςφορά ι αντιπροςφορά,
 είναι υπό αίρεςθ,
 κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ να προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ,
 προςφζρουν υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Προςφορά, θ οποία είναι μικρότερθ του 90%
του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ (ελάχιςτθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά). Παρόλα
αυτά, ςτθν περίπτωςθ οικονομικισ προςφοράσ μικρότερθσ τθσ ελάχιςτθσ αποδεκτισ, θ
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει ζγγραφθ
αιτιολόγθςθ και ανάλυςθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ. Εάν και μετά τθν παροχι τθσ
ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ
Προςφορά κα απορρίπτεται.
Η Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ, με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
και βακμολόγθςθσ των φακζλων προςφορϊν, προβαίνει ςτθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων με
αφξουςα ςειρά κατάταξθσ, ςυντάςςοντασ το Πρακτικό Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ,
το οποίο υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η απόφαςθ
του Διοικθτικοφ υμβουλίου κοινοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ – 1: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΑΝΣΙΛΗΨΗ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ)
α) Ορκότθτα ανάλυςθσ, ςχεδιαςμοφ, εξειδίκευςθσ τθσ
καταλλθλότθτασ
και
αποτελεςματικότθτασ
τθσ
Αναλυτικι
από
τον
οικονομικό
φορζα
μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ
τεχνικι
του αντικειμζνου και των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ,
ζκκεςθ από
τον
οικονομικό
φορζα
αντίλθψθσ και
οργάνωςθσ
του ζργου:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(0-100)
0-30

β) Σρόποσ οργάνωςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε
ενότθτεσ εργαςιϊν – ςφνδεςθ με τα ελάχιςτα
απαιτοφμενα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα του
ζργου,

0-30

γ) Οργάνωςθ ομάδασ ζργου - επάρκεια, ςαφινεια
κατανομισ αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου.

0-20

ΑΘΡΟΙΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 1 (K1)

0-80
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ – 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
20 Χ (Cmin / Ci),
Σιμι
οικονομικισ
προςφοράσ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(0-100)
0-20

Cmin: το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ υποψιφιου με τθ
μικρότερθ τιμι
Ci: το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ του αξιολογοφμενου
υποψθφίου
ΑΘΡΟΙΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 2 (K2)

0-20

Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορών
Η ςυνολικι βακμολογία (Β) τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε υποψιφιου υπολογίηεται με βάςθ
τον παρακάτω τφπο:

Β = Κ1+K2
2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα διεξαχκεί από τθν τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ
Διαγωνιςμοφ, θ οποία, αφοφ παραλάβει τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ, κα πραγματοποιιςει τθν
αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο αυτϊν.
Η Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των προςφορϊν,
ςυντάςςοντασ το ςχετικό Πρακτικό Ανάδειξθσ Προςωρινοφ Αναδόχου, το οποίο διαβιβάηεται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι για ζγκριςθ. Η Απόφαςθ Ανάδειξθσ Προςωρινοφ Αναδόχου κοινοποιείται,
ακολοφκωσ, με ενζργεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό προσ
ενθμζρωςι τουσ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παρ. 3, ΕΝΟΣΗΣΑ 3 τθσ
παροφςασ.
Μετά τθν αξιολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν, τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ Αναδόχου και
το πζρασ τθσ περιόδου των ενςτάςεων, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ οφείλει εντόσ δζκα (10) ημερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, να προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 7 τθσ Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ. Ο φάκελοσ κα αποςφραγιςτεί από τθν Επιτροπι
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κατόπιν ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κα
ςυντάξει το ςχετικό πρακτικό για τθν ανάδειξθ του Αναδόχου, το οποίο, υποβάλλεται για ζγκριςθ
(απόφαςθ κατακφρωςθσ) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςε αυτόν, οφείλει εντόσ
προκεςμίασ τριϊν (3) εργάςιμων ημερϊν να προςζλκει ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η Ανακζτουςα Αρχι, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και
δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ακυρϊςει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθν διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ διαδικαςία, χωρίσ καμία υποχρζωςθ για
καταβολι αποηθμίωςθσ ςτουσ υποψθφίουσ.
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3. Δνστάσεις
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. τθν περίπτωςθ
υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ προκεςμία τθσ οποίασ είναι ζωσ τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, παρατείνοντασ, ενδεχομζνωσ, τθν
προκεςμία αυτι, αν απαιτθκεί. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Η προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά
τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του
παρόντοσ. Πζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ
από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.

ΔΝΟΣΗΣΑ 4:
ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ
1. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Σο προσ προμικεια θλεκτρονικό εργαλείο (θλεκτρονικι πλατφόρμα) κα πρζπει να παραδοκεί ςτθν
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ - Ε.Ψ.Ε.Π. (Ανακζτουςα Αρχι) εντόσ
προκεςμίασ 3 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2. ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ
Η ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του θλεκτρονικοφ εργαλείου (θλεκτρονικι πλατφόρμα) κα
πραγματοποιθκεί από αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ.

3. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο Ανάδοχοσ κα λάβει το 100% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι από τθν
αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του ςυνόλου του ζργου.
το ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται θ αμοιβι του Αναδόχου και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι δαπάνεσ για τθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζςτω και από επιγενόμενθ αιτία.
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν (τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, πιςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ), κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι όργανα που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
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4. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν εξωδικαςτικά κάκε διαφορά, που τυχόν
κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ που κα υπογραφεί.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε
το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ ι/και να τθν κθρφξει ατελζςφορθ, χωρίσ οι υποψιφιοι ςε αυτι να αποκτοφν κανζνα δικαίωμα
ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ για οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν
διακιρυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία, τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ από
οποιαδιποτε αιτία. Η ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των
όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ.
Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ, αναπόςπαςτο τμιμα τθσ οποίασ αποτελοφν τα Παραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, είναι
υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
Η παροφςα, μαηί με τα Παραρτιματά τθσ, για τισ ανάγκεσ δθμοςιότθτασ, κα βρίςκεται αναρτθμζνθ
τουλάχιςτον ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ
Εταιρείασ Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ – Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr).

Ιωάννινα, 14/01/2022

Ο Πρόεδροσ Δ.. τθσ Ε.Ψ.Ε.Π.

Κρανάσ Παναγιϊτθσ

υνημμζνα
1. Παράρτθμα Ι: Τπόδειγμα αίτθςθσ υποβολισ προςφοράσ
2. Παράρτθμα ΙΙ: Τπεφκυνθ Διλωςθ Τποψιφιου Αναδόχου
3. Παράρτθμα ΙΙΙ: Τπόδειγμα Πίνακα Σεκμθρίωςθσ Εμπειρίασ και Σεχνογνωςίασ Τποψιφιου Αναδόχου
4. Παράρτθμα ΙV: Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ
5. Παράρτθμα V: Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο
του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του
χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει
ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των δθμοκρατικϊν
διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ
επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Αίτηςη Τποβολήσ Προςφοράσ
ςτο πλαίςιο τθσ από 14/01/2022 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
για την
«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ»
ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action
Network»,

ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρείασ
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροςώπου
Α.Φ.Μ.
Διεφθυνςη
Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ
Σηλέφωνα Επικοινωνίασ
email
Με τθν παροφςα αίτθςθ, ςασ υποβάλλω φάκελο προςφοράσ, ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ για τθν «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ
ΣΑ ΚΟΙΝΑ», ςτον οποίο περιζχονται:
1) ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ Α με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ»
2) ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ Β με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
3) ΤΠΟΦΑΚΕΛΟ Γ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»

Ημερομηνία ………………….
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

………………………………
(υπογραφή & ςφραγίδα)

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – Τπεφθυνη Δήλωςη Τποψήφιου Αναδόχου

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΗ – Ε.Ψ.Ε.Π.

Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:
(2)

Ημερομθνία γζννθςθσ :
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:

Σθλ:
Οδόσ

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρ. (Εmail):

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλϊνω ότι:
Ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ ……………………………………………………….., για τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ και
οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ από 14/01/2021 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ υποβολισ
προςφορϊν για τθν «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ
ΚΟΙΝΑ» για τθν υλοποίθςθσ του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network», ςυνολικισ δαπάνθσ
ζντεκα χιλιάδων ευρϊ και μθδζν λεπτϊν (11.000,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ,
1) Δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ οφτε ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
2) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου.
3) Δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ, για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ.
4) Δεςμεφομαι για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν, από τα οποία κα προκφπτουν τα όςα
αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
5) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου, που απορρζει από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.
6) Δεςμεφομαι ότι κα εκτελζςω το ζργο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν ωσ άνω

Πρόςκλθςθ και τα παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
7) Δεςμεφομαι ότι ςε περίπτωςη ανακήρυξήσ μου ωσ προςωρινοφ Ανάδοχου (κατόπιν ενημζρωςησ από την
Αναθζτουςα Αρχή μετά την αξιολόγηςη, βαθμολόγηςη και κατάταξη των προςφορϊν), θα προςκομίςω ςτην
Αναθζτουςα Αρχή, πριν την απόφαςη ανάθεςησ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακφρωςησ:
α) Βεβαίωςη ή ανάλογο ζγγραφο, ςε ιςχφ, από τουσ φορείσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ (κφριασ και επικουρικήσ), ςτουσ
οποίουσ καταβάλω ειςφορζσ, ότι δεν ζχω οφειλζσ (αςφαλιςτική ενημερότητα ςε ιςχφ).
β) Φορολογική ενημερότητα ςε ιςχφ.
γ) Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου του/ων νόμιμου/ων εκπροςϊπου/ων ή/και διαχειριςτή/ϊν, που θα πρζπει να
ζχει εκδοθεί το πολφ τρεισ (3) μήνεσ πριν από την ημερομηνία ανάθεςησ του ζργου και θα προκφπτει ότι δεν
ζχω/ουν καταδικαςτεί για αδίκημα ςχετικό με την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ μου/του δραςτηριότητασ, για
κάποιο από τα αδικήματα τησ υπεξαίρεςησ, απάτησ, εκβίαςησ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και
δόλιασ χρεοκοπίασ.
δ) Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίηςησ του προςωρινοφ Ανάδοχου, ωσ εξήσ:


ε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου, την ζναρξη επιτηδεφματοσ.



ε περίπτωςη νομικοφ προςϊπου, τα ζγγραφα ςφςταςησ και εκπροςϊπηςήσ του, ςφμφωνα με τη νομοθεςία
που διζπει το νομικό πρόςωπο, από τα οποία θα προκφπτει ότι η νόμιμη ςφςταςη και λειτουργία του, καθϊσ
και τα ςχετικά ζγγραφα για τα πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο με την υπογραφή τουσ (νόμιμοι
εκπρόςωποι).

Ημερομθνία:

- 01 - 2022

Ο – Η Δθλ…...

(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ
ςτο πλαίςιο τησ από 14/01/2022 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ υποβολήσ προςφορών για την «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του
ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ
ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

ΕΔΡΑ (ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΑ:
ΦΑΞ:
E-MAIL:

ΑΦΜ – ΔOY

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ

Α.Δ.Σ. (ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ)

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ
Α/Α

Σίτλοσ
Ζργου

Πελάτθσ
(Επωνυμία
Κφριου του
Ζργου)

Περιγραφι
Ζργου

Σρόποσ
Τλοποίθςθσ
Ζργου (Ανάδοχοσ /
υμπράττων φορζασ)

Προχπολογιςμόσ
Ζργου

Διάρκεια
Εκτζλεςθσ
Ζργου (μινεσ)

Παροφςα
Φάςθ
Ζργου

1
2
(υμπλθρϊνονται αντίςτοιχα γραμμζσ, όταν χρειάηεται).

Ημερομηνία ………………….
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

………………………………
(υπογραφή & ςφραγίδα)

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV– Τπόδειγμα Σεχνικήσ Προςφοράσ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ςτο πλαίςιο τησ από 14/01/2022 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ υποβολήσ προςφορών για την
«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»

Η προςφορά πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που καταγράφονται παρακάτω και είναι
υποχρεωτικζσ, επί ποινή αποκλειςμοφ, για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να υπογράψουν
τθν ακόλουκθ Σεχνικι Προςφορά προκειμζνου να πιςτοποιιςουν τθν ικανοποίθςθ όλων των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν που ορίηει θ Πρόςκλθςθ.
Ο Τποψιφιοσ Οικονομικόσ Φορζασ ςυμπλθρϊνει τον Πίνακα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ του προσ προμικεια
ςυμβατικοφ αντικειμζνου για το οποίο υποβάλλει προςφορά.
Η εμφάνιςθ τιμισ / τιμϊν ςτθν «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και θ παροχι όλων των
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των
Σεχνικϊν Προςφορϊν.

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

ΕΔΡΑ (ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΑ:
ΦΑΞ:
E-MAIL:

ΑΦΜ – ΔOY

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ

Α.Δ.Σ. (ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ)

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σθσ επιχείρθςθσ με τθν επωνυμία ………………………………………………………………………………………………………………………………..,
με ζδρα ………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………..,
οδόσ …………………………………………….……………………………………………………………………………………….………….…, αρικμόσ .….….. .

Αποδζχομαι πλήρωσ τουσ όρουσ τησ από 14/01/2022 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ υποβολήσ
προςφορϊν για την «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ
ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ
ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»,
ςφμφωνα με τουσ ςυνημμζνουσ πίνακεσ τησ τεχνικήσ προςφοράσ μου.

Ημερομηνία ………………….
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

………………………………
(υπογραφή & ςφραγίδα)

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΚΤΡΙΕ ΔΡΑΕΙ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ
ΕΝΟΣΗΣΕ
1. Πλθροφορίεσ (Για
το Ζργο)

2. Ανακοινϊςεισ
3. Σρζχοντα κζματα
επικαιρότθτασ

4. Κοινωνικό
καφενείο –
Κοινωνικι Λζςχθ

5. Ανοιχτό
Κοινωνικό
Εργαςτιριο

ΣΟΧΟ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ
 Περιγραφι Διαχειριςτι/ϊν και
Ομάδασ/ων ςυντονιςμοφ
 Περιγραφι Ομάδασ επίβλεψθσ
 κοπόσ και ςτόχοσ πλατφόρμασ
 τοιχεία επικοινωνίασ Τπευκφνου
υλοποίθςθσ Ζργου
 Λογότυπα εμπλεκόμενων φορζων
 Όροι χριςθσ πλατφόρμασ και
πολιτικι απορριτου
 Νζα/ανακοινϊςεισ
από
τον
Διαχειριςτι/ϊν τθσ πλατφόρμασ
 Εντοπιςμόσ και ανάδειξθ ςχετικισ
τοπικισ κεματολογίασ
 Πρωτογενισ ενθμζρωςθ από
θλεκτρονικζσ πθγζσ και μζςα
 Προαγωγι τθσ κοινωνικοποίθςθσ,
άρςθ τθσ απομόνωςθσ και του
αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ
 Ενίςχυςθ
τθσ
διαδραςτικισ
ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ
για κακθμερινά κζματα τοπικοφ
ενδιαφζροντοσ
 Προϊκθςθ εκελοντιςμοφ
 υμμετοχι πολιτϊν μεγαλφτερθσ
θλικίασ ςτα κοινά
 Δθμόςια διαβοφλευςθ και δράςθ
 Ενίςχυςθ τθσ διαδικαςία δθμόςιασ
παρζμβαςθσ
και
λιψθσ
αποφάςεων ςε φορείσ χάραξθσ και
εφαρμογισ πολιτικισ

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ /
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 Λειτουργικι
δομι
πλατφόρμασ – φόρουμ
ανοικτϊν
ςυηθτιςεων
μεταξφ μελϊν/χρθςτϊν,
με κζματα που κα
δθμιουργοφνται
από
το/ον/α/ουσ
μζλοσ/θ/χριςτεσ
που
αρχικϊσ
ειςάγουν/κζτουν
το
κζμα/αντικείμενο
τθσ
ςυηιτθςθσ.
 Θεματικι
κατθγοριοποίθςθ
των
ςυηθτιςεων ςτο πλαίςιο
του φόρουμ ςε κεματικζσ
ενότθτεσ και κατθγορίεσ.
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ
προφίλ
χριςτθ
και
καταχϊρθςθ/αποκικευς
θ ενδιαφερόντων.
 Δυνατότθτα παρζμβαςθσ
Διαχειριςτι και Πάνελ
διαχείριςθσ.
 Βαςικι
γλϊςςα
θ
Ελλθνικι
 Προςβαςιμότθτα
πλατφόρμασ βάςει των
διεκνϊν προτφπων W3C.
 υμβατότθτα
πλατφόρμασ με κινθτζσ
ςυςκευζσ.
 Εμφάνιςθ φιλικι προσ
τον χριςτθ.
 Φιλοξενία πλατφόρμασ
ςε αςφαλι server και
κατοχφρωςθ domain για
διάςτθμα
τουλάχιςτον
δφο ετϊν.

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Α/Α
1
2
3
4
5

ΣΙΣΛΟ
Αςφαλισ φιλοξενία πλατφόρμασ με προςταςία από hacking και
βελτιςτοποίθςθ ταχυτιτων φόρτωςθσ
Εγχειρίδιο χριςθσ τθσ πλατφόρμασ
Εκπαίδευςθ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ
Σεχνικι υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ανωτζρω ζργου

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

Χρόνοσ παράδοςησ (καταληκτική ημερομηνία): ………….. /…………… / 2022
Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφοράσ (τουλάχιςτον 90 ημζρεσ από την κατάθεςη τησ προςφοράσ): ……………………..

Ημερομηνία ………………….
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

………………………………
(υπογραφή & ςφραγίδα)

ημειώςεισ/Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του εντύπου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ:
1. Σο υπόδειγμα Σεχνικόσ Προςφορϊσ ςυμπληρώνεται ώςτε οι υποψόφιοι ανϊδοχοι να τεκμηριώνουν τισ απαντόςεισ ςτισ
ζητούμενεσ προδιαγραφϋσ με παραπομπϋσ ςε ςχετικϊ κεύμενα, τεχνικϊ ϋγγραφα και ςε εγκεκριμϋνα εγχειρύδια.
2. Σο υπόδειγμα Σεχνικόσ Προςφορϊσ ακολουθεύ την μορφό πύνακα ώςτε να διευκολυνθεύ το ϋργο τησ αξιολόγηςησ. Οι
υποψόφιοι ανϊδοχοι υποβϊλλουν υποχρεωτικϊ και με ποινό αποκλειςμού, το υπόδειγμα ςυμπληρωμϋνο και με πλόρεισ
παραπομπϋσ ςτη ςελύδα/ςελύδεσ τού επιμϋρουσ φακϋλου τεχνικόσ προςφορϊσ (ςτην αναλυτικό τεχνικό περιγραφό, εύτε
ςτα ςυνημμϋνα ςχετικϊ κεύμενα, ό εγχειρύδια, ό ϋγγραφα, ό prospectus / manuals, κλπ).
3. Κϊθε τεχνικό προςφορϊ πρϋπει να περιϋχει όλα τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, τυχόν πιςτοποιητικϊ, prospectus,
εγχειρύδια και φωτογραφύεσ, δηλώςεισ, πιςτοποιητικϊ, ςχϋδια, υπολογιςμούσ, κλπ των προςφερομϋνων υπηρεςιών.
4. Για τη ςυμπλόρωςη του Φύλλου υμμόρφωςησ, ιςχύουν τα παρακϊτω:
 τη τόλη «ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» αναγρϊφεται/περιγρϊφεται η αντιςτούχηςη/ παραπομπό τεχνικών
όρων, υποχρεώςεων ό επεξηγόςεων, ςτοιχεύα για τα οπούα θα πρϋπει να δοθούν αντύςτοιχεσ
απαντόςεισ/τεκμηριώςεισ. Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θα πρϋπει να απαντόςει αναλυτικϊ, ακολουθώντασ τη
δεδομϋνη ςειρϊ και ςυμπληρώνοντασ όλα τα αντύςτοιχα πεδύα τησ ςτόλησ, με αναλυτικό, κατϊ προτύμηςη,
αντιςτούχιςη, περιγραφό, πληρότητα και τεκμηρύωςη, ώςτε να γύνει από την Επιτροπό η πλόρησ αξιολόγηςη και
βαθμολόγηςη τησ προςφορϊσ. Επύςησ, θα καταγραφεύ από τον υποψόφιο ανϊδοχο η ςαφόσ παραπομπό (με
αριθμό ςελύδασ/ςελύδων) ςτην αναλυτικό τεχνικό περιγραφό ό/και ςτα απαραύτητα τεχνικϊ φυλλϊδια,
prospectus, εγχειρύδια, κλπ, που αυτόσ ϋχει περιλϊβει ςτον επύ μϋρουσ φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ ό ςτον τυχόν
επιπλϋον φϊκελο με τα τεχνικϊ ςτοιχεύα που ςυνοδεύει τον κυρύωσ φϊκελο και που κατϊ την κρύςη του
τεκμηριώνουν τα ςτοιχεύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ.

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ςτο πλαίςιο τησ ςτο πλαίςιο τησ από 14/01/2022 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ υποβολήσ προςφορών
για την «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ ΚΟΙΝΑ» ςτο
πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ - IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action Network»
Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

ΕΠΩΝΤΜΙΑ

ΕΔΡΑ (ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΑ:
ΦΑΞ:
E-MAIL:

ΑΦΜ – ΔOY

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ

Α.Δ.Σ. (ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ)

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

Β. ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΗ
ΣΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΑ
ΚΟΙΝΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του
ζργου
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΔΙΚΣΤΟ
ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΑ
ΚΟΙΝΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ IOΑΝΝΙΝΑ Silver Community Action
Network»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝ ΚΟΣΟ, €

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ, €

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.)

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
ςυμπλθρϊνεται από τον προςφζροντα)

11.000,00

Σημείωςη: H προςφερόμενη τιμή (ςυνολική, με ΦΠΑ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογιςθέν (ςυνολικό, με ΦΠΑ)
κόςτοσ των υπηρεςιών.
Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφοράσ (τουλάχιςτον 90 ημζρεσ από την κατάθεςη τησ προςφοράσ): ……………………..

Ιωάννινα, ……/01/2022

Ο/Η προςφζρων/ουςα

(φραγίδα, υπογραφι)

ημειώςεισ/Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ:
1. Ο προσ ςυμπλόρωςη πύνακασ αφορϊ την Ανϊπτυξη ηλεκτρονικού εργαλεύου (ηλεκτρονικό πλατφόρμα) που
περιγρϊφεται ςτην τεχνικό προςφορϊ.
Σο ζργο "Κοινωνικό Δίκτυο Προϊκθςθσ τθσ υμμετοχισ ςτα Κοινά των Ατόμων Μεγαλφτερθσ Ηλικίασ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν" υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Active Citizens Fund, με φορζα υλοποίθςθσ
τθν Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ- Ε.Ψ.Ε.Π..
Σο πρόγραμμα Active citizens fund, φψουσ € 12εκ, χρθματοδοτείται από τθν Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθ Νορβθγία και είναι μζροσ του χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ)
περιόδου 2014 – 2021, γνωςτοφ ωσ EEA Grants. Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και ςτθν ανάδειξθ του ρόλου τθσ ςτθν προαγωγι των
δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά και ςτθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Σθ διαχείριςθ τθσ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ Active citizens fund για
τθν Ελλάδα ζχουν αναλάβει από κοινοφ το Κδρυμα Μποδοςάκθ και το SolidarityNow.

