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Κομοτηνή 69132

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000894, με
τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010),
3. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης,
4. Την αρ. 17/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης για την… ανάδειξη
περιφερειακών αρχών ….και την ανακήρυξη….του Περιφερειάρχη…. για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθ. 22/2014 απόφαση του ιδίου
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας),
5. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων

για

την

προγραμματική

περίοδο

2014-2020…..και

άλλες

διατάξεις»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων
πόρων» (Φ.Ε.Κ. 3/Α/14.1.2002),
7. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
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την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία
Θράκη» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014),
8. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/10.7.2007), που αφορά στον κανονισμό προμηθειών του
Δημοσίου αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από
το Π.Δ.4/2002,
9. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/ 10.07.2007) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά
και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο,
10. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ….και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 66, αυτού,
11. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση «Εθνικών
Κανόνων Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
12. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
13. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με
το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278 /Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8.12.2000
(ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
14. Την αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/2016) Υ.Α. «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας»,
15. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και της υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»
2014 – 2020,
16. Την αριθμ. πρωτ. 894/03.03.2016 (ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ) Απόφαση για τη συγκρότηση καταλόγου
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
17. Την αριθ. πρωτ.1638/19.04.2016 (ΑΔΑ: ΩΦΘ97ΛΒ-Χ89) Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ
5000894,
18. Την αριθ. πρωτ. 1147/14.04.2016 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της κας
Γεωργίας Μπεναβίδου,
19. Τις πιστώσεις της ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΕΠ03110009
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε την κα Γεωργία Μπεναβίδου, Σκεπαστού 14-16 – Κομοτηνή 69132, να υποβάλει προσφορά, με
ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από
τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, βάσει των άρθρων 17 (παρ.2) και 20
(παρ. 4Α), της με αρ. πρωτ.18709/ΕΥΣΣΣΑ413 (ΦΕΚ 449/Β΄/24-02-2016) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», για την υλοποίηση του έργου :
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ».
1. Αντικείμενο των υπηρεσιών της Αναδόχου είναι η υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ σε θέματα που
άπτονται της οργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων τόσο κατά την προετοιμασία όσο και
κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής τους, συμμετοχής σε εκθέσεις, λειτουργίας δομών πληροφόρησης
(call center, γραφείο πληροφόρησης) με την παροχή πληροφοριών είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης σε
δικαιούχους αλλά και το ευρύ κοινό, παρακολούθησης των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας
(τήρηση και ενημέρωση αρχείων δράσεων Π&Ε, φωτογραφιών, πολυμέσων κ.λπ.), διάδοση πληροφοριών
προς τους δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και το ευρύ κοινό, διαρκή ενημέρωση της βάσης
δεδομένων που τηρείται στην ΕΥΔ ΕΠ-ΠΑΜΘ με στοιχεία των Μ.Μ.Ε., δικαιούχων, φορέων,
πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, κ.λ.π.), επιμέλεια δημοσίευσης των προσκλήσεων και προκηρύξεων
στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ-ΠΑΜΘ, αποστολή τους στα ΜΜΕ για δημοσίευση και στους τελικούς
δικαιούχους, επιμέλεια και αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας, ενημερωτικών εντύπων και εκδόσεων
είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, σε λίστες αποδεκτών (δικαιούχους, πολλαπλασιαστές
πληροφόρησης, κ.λ.π.)
.2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00
€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου
της ΣΑΕ 0311 με κωδικό 2016ΕΠ03110009 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014 – 2020.
Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι 10% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του εδ.15 της παρ.1α του άρθρου 4 του Ν.4156/2013.
3. Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε είκοσι έξη (26) μήνες με έναρξη την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.
4. Τα παραδοτέα του έργου θα είναι περιοδικές απολογιστικές εκθέσεις.
5. Η υποψήφια Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος
όροφος, Κομοτηνή (Γραμματεία), μέχρι τη Παρασκευή, 13/05/2016 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις
14.00 μ.μ., ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με
κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας
Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της προσφέρουσας.
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Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ
ΕΠ ΠΑΜΘ.
Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ πριν ή κατά την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του αρθρ 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), με την οποία θα δηλώνεται ότι:
(α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον
Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.
(β) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
(γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης των οποίων έλαβε
γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα,
(δ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
(ε) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
(στ) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και για την υπογραφή της σύμβασης δεσμεύεται να προσκομίσει i.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, iii. Πιστοποιητικό
Ασφαλιστικής Ενημερότητας και iv. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, η οποία να
καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:
o

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η υποψήφα Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.

o

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν τίμημα για την παροχή των
υπηρεσιών του Έργου, το οποίο θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ και το οποίο δεν
μπορεί

να

υπερβεί

το

ποσό

των

σαράντα

εννέα

χιλιάδων

ευρώ

(49.000,00

€)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
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Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης
της σύμβασης. Η υποψήφια Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα
οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια
των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη
χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από την Ανάδοχο.
6. Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς με βάση τα ως άνω
αναφερόμενα και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Εφόσον η προσφορά ανταποκρίνεται στα ως
άνω αναφερόμενα, θα γίνει κατακύρωση του έργου στην Ανάδοχο με απόφαση του Περιφερειάρχη
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Η υποψήφια θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους
της παρούσας πρόσκλησης, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και εγγυητική επιστολή η οποία να καλύπτει σε ευρώ,
ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
8. Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
Επιτροπής.
9. Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά τη σύνταξη Πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης και
παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την υποβολή από αυτήν των
προβλεπομένων, στο άρθρο 8 του Π.Δ 4/2002, δικαιολογητικών.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής http://www.eydamth.gr.

Ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Γεώργιος Παυλίδης
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