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III
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κοινό εναρµονισµένο πρόγραµµα ερευνών συγκυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2004/C 244/06)
1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για µια µακρόχρονη συνεργασία στη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του εναρµονισµένου κοινού προγράµµατος ερευνών συγκυρίας (που εγκρίθηκε από την
Επιτροπή στις 29 Νοεµβρίου 2000) στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία (αναφέρονται στη συνέχεια ως «νέα κράτη µέλη της ΕΕ»), το Λουξεµβούργο και τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουµανία. Η συνεργασία αυτή θα λάβει τη µορφή συµφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και των ειδικευµένων
φορέων στα νέα κράτη µέλη της ΕΕ, στο Λουξεµβούργο και στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουµανία για
περίοδο τριών ετών.
Στόχος του προγράµµατος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την οικονοµική κατάσταση των κρατών
µελών της ΕΕ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των οικονοµικών κύκλων τους για τους σκοπούς διαχείρισης της ΟΝΕ (Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση). Το εν λόγω πρόγραµµα έχει καταστεί εργαλείο απαραίτητο
στη διαδικασία της οικονοµικής εποπτείας στο πλαίσιο της ΟΝΕ καθώς και για σκοπούς γενικής οικονοµικής πολιτικής.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1. Στόχοι
Το εναρµονισµένο κοινό πρόγραµµα προβλέπει ειδικευµένους οργανισµούς/ινστιτούτα που θα πραγµατοποιούν
έρευνες γνώµης σε βάση συγχρηµατοδότησης. Η Επιτροπή επιθυµεί να συνάψει συµβάσεις µε οργανισµούς και
ινστιτούτα που διαθέτουν την ικανότητα να πραγµατοποιούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες έρευνες κατά
τα επόµενα τρία έτη:
— έρευνες για τις επενδύσεις, τις κατασκευές, το λιανικό εµπόριο και τις υπηρεσίες στα νέα κράτη µέλη της ΕΕ,
τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουµανία,
— έρευνες για το λιανικό εµπόριο και τις υπηρεσίες στο Λουξεµβούργο,
— έρευνες για τη βιοµηχανία και τους καταναλωτές στην Κροατία,
— η Επιτροπή οργανώνει επίσης ad hoc έρευνες για συγκεκριµένα οικονοµικά θέµατα. Οι εν λόγω ad hoc έρευνες είναι εξ ορισµού πιο περιστασιακές και διεξάγονται παράλληλα µε τις µηνιαίες έρευνες, χρησιµοποιώντας
τα ίδια δείγµατα µε τις µηνιαίες έρευνες προκειµένου να ληφθούν πληροφορίες για συγκεκριµένα θέµατα οικονοµικής πολιτικής.
Οι έρευνες πραγµατοποιούνται στα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοµηχανίας, των επενδύσεων, των κατασκευών, του λιανικού εµπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και στους καταναλωτές.
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2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
2.2.1. Χρονοδιάγραµµα των εργασιών και διαβίβαση των αποτελεσµάτων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επισκόπηση των ερευνών που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Τίτλος της έρευνας

Έρευνα στη βιοµηχανία

Αριθµός τοµέων που
καλύπτονται/τάξεις µεγέθους

Αριθµός ερωτήσεων που
τίθενται κάθε µήνα

Αριθµός ερωτήσεων που
τίθενται κάθε τρίµηνο

56 / —

7

9

Έρευνα για τις επενδύσεις

8/6

2 ερωτήσεις το Μάρτιο/Απρίλιο
4 ερωτήσεις τον Οκτώβριο/Νοέµβριο

Έρευνα στον κατασκευαστικό τοµέα

5/—

5

1

Έρευνα στο λιανικό εµπόριο

9/—

6

—

Έρευνα στον τοµέα των υπηρεσιών

19 / —

6

1

Έρευνα στους καταναλωτές

25 / —

12

3

— Οι µηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε µήνα και τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται κάθε µήνα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην Επιτροπή, τουλάχιστον τέσσερις εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος του µήνα και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα περιλαµβάνεται στη
σύµβαση επιχορήγησης.
— Οι τριµηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του πρώτου µήνα κάθε
τριµήνου (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) και τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην Επιτροπή τουλάχιστον τέσσερις εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος του Ιανουαρίου,
Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα και σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα περιλαµβάνεται στη
σύµβαση επιχορήγησης.
— Οι εξαµηνιαίες έρευνες για τις επενδύσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Μάρτιο/Απρίλιο και
Οκτώβριο/Νοέµβριο και τα αποτελέσµατα να αποστέλλονται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην Επιτροπή
τουλάχιστον τέσσερις εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος του Μαΐου και του ∆εκεµβρίου αντίστοιχα και
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα περιλαµβάνεται στη σύµβαση επιχορήγησης.
— Σε ό,τι αφορά τις έρευνες ad hoc, ο συµβαλλόµενος θα δεσµευτεί να τηρήσει τα ειδικά χρονοδιαγράµµατα
για τις έρευνες αυτές.
2.2.2. Μεθοδολογία του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος ερευνών συγκυρίας στην ΕΕ
Αναλυτικά στοιχεία για τη µεθοδολογία παρέχονται στον οδηγό του χρήστη, στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. ∆ιοικητικές διατάξεις
Οι οργανισµοί και ινστιτούτα θα επιλέγονται για µέγιστη περίοδο τριών ετών. Η Επιτροπή επιθυµεί να αναπτύξει
µακροπρόθεσµη συνεργασία µε τους υποψηφίους που θα επιλεγούν. Για το σκοπό αυτό θα συναφθεί µεταξύ των
µερών τριετής συµφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης. ∆υνάµει της εν λόγω συµφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης η
οποία θα ορίζει τους κοινούς στόχους και τη φύση των προγραµµατιζόµενων ενεργειών, δύνανται να συναφθούν
µεταξύ των µερών τρεις ειδικές συµβάσεις επιχορήγησης. Η πρώτη από τις ειδικές συµβάσεις επιχορήγησης θα
αφορά την περίοδο από το Μάιο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2006.
3.2. ∆ιάρκεια
Οι έρευνες διεξάγονται από την 1η Μαΐου έως την 30ή Απριλίου. Η διάρκεια της ενέργειας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 12 µήνες (13 µήνες για την έρευνα για τις επενδύσεις).
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4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1. Πηγές κοινοτικής χρηµατοδότησης
Οι ενέργειες που θα επιλεγούν θα χρηµατοδοτηθούν από τη γραµµή του προϋπολογισµού 01.02.02 — Συντονισµός και εποπτεία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.

4.2. Προβλεπόµενος συνολικός κοινοτικός προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση
— Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισµός για τις εν λόγω έρευνες είναι της τάξης των 650 000 ευρώ.
— Ο αριθµός των συµβαλλοµένων θα κυµαίνεται µεταξύ 12 και 24, ανάλογα µε τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

4.3. Ποσοστό της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης
Η συµµετοχή της Επιτροπής στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησης δεν µπορεί να υπερβεί το 50 % των επιλέξιµων
δαπανών του αποδέκτη για κάθε έρευνα.

4.4. Χρηµατοδότηση της ενέργειας από τον δικαιούχο και επιλέξιµες δαπάνες
Οι επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µετά την υπογραφή της ειδικής ετήσιας σύµβασης επιχορήγησης από όλα τα µέρη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή της αίτησης
για επιχορήγηση. Οι συνεισφορές σε είδος δεν θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες.
∆υνάµει της συµφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης θα ζητηθεί από τον αποδέκτη να υποβάλλει κάθε χρόνο αναλυτικό προϋπολογισµό που θα περιλαµβάνει εκτίµηση σε ευρώ των δαπανών και της χρηµατοδότησης της ενέργειας.
Ο προϋπολογισµός θα επισυναφθεί ως παράρτηµα στην ετήσια ειδική σύµβαση επιχορήγησης. Η Επιτροπή δύναται
στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει τα εν λόγω αριθµητικά στοιχεία για το λογιστικό έλεγχο.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.1. Νοµικό καθεστώς των αιτούντων
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε οργανισµούς και ινστιτούτα (νοµικές οντότητες) µε νοµική
προσωπικότητα σε ένα από τα κράτη µέλη της ΕΕ, τη Βουλγαρία, την Κροατία ή τη Ρουµανία. Οι αιτούντες πρέπει
να αποδείξουν ότι έχουν νοµική προσωπικότητα και να παράσχουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσω χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα για νοµικά πρόσωπα.

5.2. Λόγοι αποκλεισµού
Οι αιτήσεις επιχορήγησης δεν θα λαµβάνονται υπόψη εφόσον οι αιτούντες υπάγονται σε µία από τις ακόλουθες
κατηγορίες (1):
α) τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού,
παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση
που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις·
β) έχουν καταδικασθεί µε απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για κάθε αδίκηµα σχετικό µε επαγγελµατική τους
διαγωγή·
γ) έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που έχει διαπιστωθεί µε οιοδήποτε µέσο έχουν στη
διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές·
(1) Σύµφωνα µε τα άρθρα 93 και 94 του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις
υποχρεώσεις τους σχετικά µε την καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε τις νοµικές διατάξεις της χώρας στην
οποία είναι εγκατεστηµένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόµα τις διατάξεις της χώρας στην
οποία πρέπει να εκτελεστεί η σύµβαση·
ε) κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα των Κοινοτήτων·
στ) οι οποίοι, µετά τη σύναψη άλλης σύµβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηµατοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, διέπραξαν διαπιστωµένα σοβαρό παράπτωµα εκτέλεσης λόγω µη τήρησης των συµβατικών τους υποχρεώσεων·
ζ) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων·
η) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες.
Οι αιτούντες πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
σηµείο 5.2 στοιχεία α) έως στ) µέσω του τυποποιηµένου έντυπου δήλωσης για την επιλεξιµότητα.

5.3. ∆ιοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη της επιβολής συµβατικών κυρώσεων, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση και οι αντισυµβαλλόµενοι που κρίθηκαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή σοβαρού παραπτώµατος κατά την εκτέλεση λόγω µη
τήρησης των συµβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγενέστερης σύµβασης, αποκλείονται από την
ανάθεση συµβάσεων και τις επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισµό για χρονικό διάστηµα το πολύ
δύο ετών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης, η οποία επέρχεται µετά την ακρόαση του αντισυµβαλλόµενου. Το διάστηµα αυτό µπορεί να προσαυξηθεί σε τρία έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε
έτη που έπονται του πρώτου παραπτώµατος.
Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση που κρίθηκαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων υφίστανται και οικονοµικές
κυρώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2 έως 10 % της συνολικής αξίας της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι αντισυµβαλλόµενοι που κρίθηκαν ότι διέπραξαν βαρύ παράπτωµα κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων υφίστανται επίσης οικονοµικές κυρώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2 έως 10 % της συνολικής αξίας της εκάστοτε σύµβασης. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξηθεί σε 4 έως 20 %, σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται του πρώτου παραπτώµατος.
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σηµείο 5.2 στοιχεία α), γ) και δ), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από όλες τις συµβάσεις και επιχορηγήσεις για χρονικό διάστηµα το πολύ δύο ετών από την
ηµεροµηνία βεβαίωσης του παραπτώµατος, η οποία επιβεβαιώνεται µετά την ακρόαση του αντισυµβαλλοµένου.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σηµείο 5.2 στοιχεία β) και ε), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από τις συµβάσεις και τις επιχορηγήσεις για χρονικό διάστηµα το λιγότερο ενός έτους και
το πολύ τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης.
Τα εν λόγω διαστήµατα είναι δυνατόν να αυξηθούν σε πέντε έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη
που έπονται του πρώτου παραπτώµατος ή της πρώτης δικαστικής απόφασης.
3. Οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο σηµείο 5.2 στοιχείο ε) καλύπτουν:
α) τις περιπτώσεις απάτης που προβλέπονται στο άρθρο 1 της σύµβασης περί προστασίας των οικονοµικών
συµφερόντων των Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε µε την πράξη του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·
β) τις περιπτώσεις δωροδοκίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταρτίστηκε µε την πράξη του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997·
γ) τις περιπτώσεις συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ του Συµβουλίου·
δ) τις περιπτώσεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
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6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηµατοδότησης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να
ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επιχορηγούµενης ενέργειας ή του οικονοµικού έτους της επιχορήγησης και να µπορούν να συµβάλουν στη χρηµατοδότησή της. Οφείλουν να διαθέτουν
τις ικανότητες και τα επαγγελµατικά προσόντα που είναι αναγκαία για να φέρουν εις πέρας την προτεινόµενη ενέργεια ή το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασίας.

6.1. Χρηµατοοικονοµική ικανότητα των αιτούντων
Ο αιτών πρέπει να έχει τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα προκειµένου να ολοκληρώσει την προτεινόµενη ενέργεια
και οφείλει να υποβάλει τους ισολογισµούς και τους λογαριασµούς αποτελεσµάτων των δύο τελευταίων οικονοµικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασµοί. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στους οργανισµούς του
δηµοσίου και στους διεθνείς οργανισµούς.

6.2. Επιχειρησιακή ικανότητα των αιτούντων
Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα να ολοκληρώσουν την προτεινόµενη ενέργεια και
οφείλουν να υποβάλουν τα ζητούµενα δικαιολογητικά.
Η ικανότητα του αιτούντος θα αξιολογηθεί µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
— τουλάχιστον τρία έτη αποδεδειγµένης εµπειρίας στην προετοιµασία και πραγµατοποίηση ποιοτικών ερευνών
συγκυρίας,
— αποδεδειγµένη εµπειρία σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τοµείς:
1. αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερευνών συγκυρίας, θέµατα µεθοδολογίας (δειγµατοληψίες, ερωτηµατολόγια και προγραµµατισµός) και αναλύσεις,
2. καθορισµός δεικτών βάσει των αποτελεσµάτων των ερευνών συγκυρίας,
3. χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων των ερευνών συγκυρίας για κυκλική και µακροοικονοµική ανάλυση και
έρευνα µέσω στατιστικών και οικονοµετρικών µεθόδων, περιλαµβανοµένης και της τοµεακής ανάλυσης,
4. οικονοµετρικά µοντέλα και άλλες µέθοδοι προβλέψεων,
— ικανότητα προς εφαρµογή της µεθοδολογίας του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος ερευνών συγκυρίας
στην ΕΕ και προς συµµόρφωση µε τις εντολές της Επιτροπής: τήρηση των µηνιαίων προθεσµιών υποβολής
εκθέσεων, εφαρµογή βελτιώσεων και αλλαγών στο πρόγραµµα ερευνών όπως έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες
της Επιτροπής, και βάσει των συµφωνιών που έχουν συναφθεί κατά τις συνεδριάσεις συντονισµού µε τους εκπροσώπους των συνεργαζόµενων οργανισµών/ινστιτούτων.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της σύµβασης στους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα γίνει µε τα ακόλουθα κριτήρια:
— Ο βαθµός εµπειρογνωµοσύνης και εµπειρίας του υποψηφίου στους τοµείς που αναφέρονται στο σηµείο 6.2.
— Η προτεινόµενη µεθοδολογία έρευνας που περιλαµβάνει το σχεδιασµό του δείγµατος, το µέγεθος του δείγµατος, το ποσοστό κάλυψης και το ποσοστό απάντησης.
— Η ικανότητα του υποψηφίου και η καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοµέα και της χώρας
όπου σκοπεύει να πραγµατοποιήσει την (τις) έρευνα(-ες).
— Η επαρκής επιχειρησιακή οργάνωση του υποψηφίου όσον αφορά την ευελιξία, την υποδοµή, το ειδικευµένο
προσωπικό και τον εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση των εργασιών, την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων,
τη συµµετοχή στην προετοιµασία των ερευνών στο πλαίσιο του εναρµονισµένου κοινού προγράµµατος και τις
σχέσεις µε την Επιτροπή.
— Η σχέση κόστους/ωφέλειας.
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8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

8.1. Κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν το συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο έντυπο υποβολής της πρότασης και
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασης.
Για κάθε αίτηση, ο αιτών πρέπει να υποβάλλει το υπογεγραµµένο πρωτότυπο και δύο αντίγραφα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από την Επιτροπή:
— το έντυπο υποβολής της πρότασης,
— το υπόδειγµα σύµβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης,
— το υπόδειγµα ειδικής σύµβασης επιχορήγησης µε παράρτηµα που περιγράφει αναλυτικά την ενέργεια,
— έντυπο δηµοσιονοµικού δελτίου για την παροχή εκτιµήσεων σχετικά µε το προβλεπόµενο κόστος της έρευνας
και το σχέδιο χρηµατοδότησης,
— έντυπο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων,
— έντυπο νοµικού προσώπου,
— έντυπο δήλωσης για την επιλεξιµότητα,
α) είτε φορτώνοντας τα εν λόγω έγγραφα από το Internet στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm·
β) είτε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, µε γραπτή αίτηση στην Επιτροπή στη διεύθυνση:
European Commission,
Directorate-General ECFIN
Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)
BU-1 3/146
B-1049 Brussels
Φαξ: (32-2) 296 36 50
σηµειώνοντας την ένδειξη «Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01».
Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος τροποποίησης των εν λόγω τυποποιηµένων εγγράφων σε συνάρτηση
µε τις ανάγκες του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος ή/και τους περιορισµούς στη διαχείριση του προϋπολογισµού.
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να συνοδεύονται, ενδεχοµένως, από αγγλική, γαλλική ή γερµανική µετάφραση.
Οι προτάσεις, είτε παραδοθούν ιδιοχείρως είτε ταχυδροµηθούν, πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο
εντός άλλου σφραγισµένου φακέλου.
Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει τη διεύθυνση που αναφέρεται στο σηµείο 8.3 κατωτέρω καθώς και την
ένδειξη «Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01».
Ο σφραγισµένος εσωτερικός φάκελος, που θα περιέχει την πρόταση, πρέπει να φέρει την ένδειξη «Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01, not to be opened by the internal mail department».
Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν από την Επιτροπή για την παραλαβή της πρότασης τους µέσω της επιστροφής σε
αυτούς του αποδεικτικού παραλαβής το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο της πρότασης.
8.2. Περιεχόµενο των προτάσεων
8.2.1. ∆ιοικητική πρόταση
Η διοικητική πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:
— το τυποποιηµένο έντυπο για τη νοµική οντότητα δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το νοµικό καθεστώς του οργανισµού ή ινστιτούτου,
— το τυποποιηµένο δελτίο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο,
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— τυποποιηµένη δήλωση επιλεξιµότητας του αιτούντος δεόντως υπογεγραµµένη,
— το οργανόγραµµα του οργανισµού ή ινστιτούτου στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόµατα και οι αρµοδιότητες
των διευθυντικών και επιχειρησιακών στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή των ερευνών,
— δήλωση του οργανισµού ή ινστιτούτου ότι, σε περίπτωση επιλογής του, δέχεται να υπογράψει την τυποποιηµένη σύµβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και την ειδική σύµβαση επιχορήγησης,
— απόδειξη υγιούς χρηµατοοικονοµικής κατάστασης: πρέπει να επισυναφθούν οι ισολογισµοί και οι λογαριασµοί
κερδών και ζηµιών των δύο τελευταίων οικονοµικών ετών που έκλεισαν.
8.2.2. Τεχνική πρόταση
Η τεχνική πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:
— περιγραφικό σηµείωµα των δραστηριοτήτων του υποψήφιου οργανισµού ή ινστιτούτου που να επιτρέπει την
αξιολόγηση των ικανοτήτων του, το εύρος και τη διάρκεια της πείρας του στους τοµείς της έρευνας που
προβλέπονται στο σηµείο 6.2. Πρέπει να αναφερθούν οι µελέτες, οι συµβάσεις υπηρεσιών, οι συµβουλευτικές
δραστηριότητες, οι έρευνες, οι δηµοσιεύσεις ή άλλες προηγούµενες εργασίες, αναφέροντας το όνοµα του
πελάτη και διευκρινίζοντας τις ενδεχόµενες εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να επισυναφθούν οι πλέον πρόσφατες µελέτες ή/και τα πλέον πρόσφατα αποτελέσµατα,
— αναλυτική περιγραφή της επιχειρησιακής οργάνωσης για τη διεξαγωγή των ερευνών. Πρέπει να επισυναφθούν
σχετικά έγγραφα όσον αφορά τις υποδοµές, τις διευκολύνσεις, τους πόρους και το ειδικευµένο προσωπικό
(συνοπτικά βιογραφικά σηµειώµατα) που διαθέτει ο αιτών,
— λεπτοµερής περιγραφή της µεθοδολογίας έρευνας: µέθοδοι δειγµατοληψίας, σφάλµατα δειγµατοληψίας και
διαστήµατα εµπιστοσύνης, µέγεθος δείγµατος και προβλεπόµενο ποσοστό απάντησης.
— αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων που αποτελούν το αντικείµενο υπεργολαβίας.
8.2.3. ∆ηµοσιονοµική πρόταση
Η δηµοσιονοµική πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:
— δεόντως συµπληρωµένο και αναλυτικό δηµοσιονοµικό δελτίο (σε ευρώ) που καλύπτει περίοδο 12 µηνών για
κάθε έρευνα και περιλαµβάνει σχέδιο χρηµατοδότησης της ενέργειας και λεπτοµερή ανάλυση των επιλέξιµων
δαπανών ανά µονάδα καθώς και των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για τη διεξαγωγή της έρευνας, περιλαµβανοµένων των δαπανών υπεργολαβίας.
— έγγραφο που πιστοποιεί την ενδεχόµενη χρηµατοδοτική συνεισφορά άλλων οργανισµών.

8.3. ∆ιεύθυνση όπου µπορούν να υποβληθούν οι προτάσεις
European Commission
Directorate-General ECFIN
«Call for proposals — ECFIN/2004/A3-01»
Unit ECFIN R-2
BU-1 3/13
B-1049 Brussels.

8.4. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν:
α) είτε µε συστηµένη επιστολή που θα έχει ταχυδροµηθεί το αργότερο στις 16 Νοεµβρίου 2004 (για την ηµεροµηνία αποστολής θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου)·
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β) είτε µε κατάθεση στο κεντρικό ταχυδροµείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδιοχείρως ή µέσω εντολοδόχου του
υποψηφίου, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Courrier Central
Rue de Genève, 1
B-1140 Brussels
το αργότερο στις 16 Νοεµβρίου 2004, στις 16.00 (ώρα Βρυξελών). Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί χρονολογηµένη και υπογεγραµµένη απόδειξη από υπάλληλο της ανωτέρω υπηρεσίας στον οποίο παραδόθηκαν τα
έγγραφα για πιστοποίηση της κατάθεσης της αίτησης.
Οι αιτήσεις τις οποίες θα παραλάβει η Επιτροπή µετά τη λήξη της προθεσµίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
9. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;

Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα επίσηµα κριτήρια επιλεξιµότητας.
Οι προτάσεις που θεωρούνται επιλέξιµες αξιολογούνται και βαθµολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης
που περιγράφονται ανωτέρω.
Η διαδικασία επιλογής των προτάσεων θα πραγµατοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2004. Για το σκοπό
αυτό, θα συσταθεί επιτροπή επιλογής υπό το γενικό διευθυντή Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων. Η
εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές
ειδικευµένες µονάδες χωρίς ιεραρχική σύνδεση µεταξύ τους ενώ θα διαθέτει επίσης δική της γραµµατεία που θα
αναλάβει την επικοινωνία µε τους επιτυχόντες υποψηφίους µετά τη διαδικασία επιλογής. Επίσης, οι µη επιτυχόντες
υποψήφιοι θα ενηµερωθούν ατοµικά.
10. ΣΗΜΑΝΤIΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν αποτελεί, σε καµία περίπτωση, συµβατική δέσµευση από την
πλευρά της Επιτροπής έναντι των οργανισµών/ινστιτούτων που θα υποβάλουν πρόταση βάσει της παρούσας
προκήρυξης. Κάθε επικοινωνία σχετικά µε την παρούσα πρόταση υποβολής προτάσεων πρέπει να είναι γραπτή.
Οι αιτούντες πρέπει να λάβουν υπόψη τις συµβατικές διατάξεις των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική στην
περίπτωση ανάθεσης των ερευνών.
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