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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΚΗΜΔΗΣ
Περιστέρι 02/07/2019
Αρ. Πρωτ.: 3365
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH 2014 2020»

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και
Υποστήριξης

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032655
Προϋπολογισμός:
56.326,62 € προ ΦΠΑ
69.845,00 € με ΦΠΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι
Τ.Κ: 12134
Πληροφορίες: Ε. Τζατζαράκη
Tηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: info@asda.gr

Κ.Α. 72.6474.0002

CPV: 79411000-8:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
γενικής διαχείρισης
ΕΚΤ-01
Πρόσκληση

Θέμα: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων /
Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις.»
2. To N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης»
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. To Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. To N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18-12-2014, που αφορά την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα
[CCI 2014GR16M2OP012].
11. Την υπ. αριθμ. C(2014) 3542 final/23-05-2014 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση
C(2014)6582 − 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της [CCI 2014GR16M8PA001].
12. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
13. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση µε
θέμα: «Αντικατάσταση της υπ'αριθµ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής
απόφασης µε τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/31.07.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει
15. Την με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για την
έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
16. Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό
της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
17. Την με αρ. πρωτ. 5129/19.10.2018 (ΑΔΑ: 62Σ4ΟΡΕΓ-ΕΟΘ) απόφαση ένταξης της πράξης
18. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι
ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (56.326,62€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ. 5129/19.10.2018 (ΑΔΑ: 62Σ4ΟΡΕΓ-ΕΟΘ) και έχει λάβει κωδικό MIS / ΟΠΣ 5032655. Η παρούσα
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
19. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
20. Τη ΣΑΕ ΕΠ0851 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο
2018ΕΠ08510053.

Κωδικό Έργου:

21. Το υπ’ αριθμ. 1233/14-03-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004610775 20190314) πρωτογενές αίτημα για την
εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού
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Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας».
22. Την υπ’ αριθμ. 1523/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΥΨΟΡΕΓ-ΣΓΚ, ΑΔΑΜ: 19RΕQ004697424) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης.
23. Την υπ’ αριθμ. 2024/18.04.2019 διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΑΣΔΑ.
24. Την υπ’ αριθμ. 064/2019 (ΑΔΑ: 9013ΟΡΕΓ-ΚΡΥ) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ περί «Έγκριση της
μελέτης, κατάρτιση της πρόσκλησης και καθορισμού ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών».
25. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα ΑΣΔΑ για την υλοποίηση του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
26. Τον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας, όπως ισχύει.
ΚΑΛΕΙ
Τις εταιρείες:
1. ΓΝΩΣΗ Ι.Κ.Ε.
Οδός: Λεωφόρος Μεσογείων 203, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα
Τηλ: 2106712015
Email: info@gnosi-consulting.gr
2. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οδός: Αντώνη Τρίτση 21, Τ.Κ. 570 01, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310804180
Email: info@eurotec.com.gr
3. BEE GROUP Α.Ε. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οδός: Παλαιολόγου 19, Τ.Κ. 10134, Λάρισα
Τηλ: 2410554045
Email: info@bee.gr
να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσης, στο πλαίσιο της
επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς βάσει τιμής για την
υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και
Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» (MIS: 5032655) που Χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα
Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στο πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ είναι η 22/07/2019 και ώρα
12.00.
Το κείμενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του
Ενδιάμεσου Φορές Διαχείρισης ΑΣΔΑ (http://efd.asda.gr).
Η παρούσα θα δημοσιευθεί για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ ΑΣΔΑ
(http://efd.asda.gr).
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 69.845,00 € ευρώ (πλέον Φ.Π.Α)
σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με την υπ’ αριθ.1523/28-03-2019
(ΑΔΑ: ΨΒΥΨΟΡΕΓ-ΣΓΚ, ΑΔΑΜ: 19REQ004697424 20190329) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 13 περί: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» (ΣΑΕ ΕΠ0851 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο
Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510053) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕKΤ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

1

Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στους υποψηφίους που προεπιλέχθηκαν από τον ΑΣΔΑ και συγκεκριμένα
από τον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας, για την προγραμματική περίοδο
2014-2020 που τηρεί η ΔΕΦΔ, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης και οι οποίοι
είναι ενταγμένοι στην κατηγορία Β3.1 «Σύμβουλοι» για την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι
συγκεκριμένοι και μόνο υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης.
2

Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών

2.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της πρόσκλησης, για το σύνολο των
περιγραφόμενων υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 22/7/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 1ος όροφος.
Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο. Ειδικότερα, μπορούν
να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένες. Προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση
ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται σε αυτό μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο σφραγισμένος φάκελος, με την προσφορά, θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή
να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου χωρίς να χρειάζεται να ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο ο εν λόγω
φάκελος.
Η προσφορά θα έχει ισχύ 180 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες προσμετρώνται από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

2.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Τα έγγραφα θα αποστέλλονται/κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»), με συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα αρχή (μέχρι τις

4

19PROC005205467 2019-07-02
22/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00), στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου
και του σχετικού διαγωνισμού. Στον Φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Επωνυμία νομικού προσώπου
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, ΕΦΔ ΒΑΑ/ΟΧΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ 12134, Περιστέρι
1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων /
Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Η προσφορά υποβάλλεται, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς
ξέσματα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο «Φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σφραγισμένος, θα περιέχει 2 διακριτούς και σφραγισμένους επιμέρους υποφακέλους.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον Υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου ή
Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Επωνυμία νομικού προσώπου
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, ΔΕΦΔ ΒΑΑ/ΟΧΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ 12134, Περιστέρι
1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου
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«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού
Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν :
1.
2.

3.

4.

Τ.Ε.Υ.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
α)

δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον
κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή
προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία),

β)

αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση
και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς,

γ)

η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα πρόσκληση,

Για τα νομικά πρόσωπα Πρακτικό Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος με το οποίο πέραν των ανωτέρω 2α,2β και 2γ θα:
α)

Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην παρούσα πρόσκληση.

β)

Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση
να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (της προσφοράς συμπεριλαμβανομένης) να
καταθέσει την προσφορά – τα έγγραφα, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο
απαιτηθεί.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην παρούσα και τα παραρτήματά της.

2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται:
Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου ή
Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, ΔΕΦΔ ΒΑΑ/ΟΧΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ 12134, Περιστέρι
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1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων /
Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ για το σύνολο των υπηρεσιών.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η
οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ε της παρούσας, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

2.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

2.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α)

η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,

β)

η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,

γ)

για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή,

δ)

η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε)

η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
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στ)

στην οποία στην ομάδα έργου περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών εργάζονται υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε Υπηρεσίες
που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των
παραδοτέων,

ζ)

η οποία είναι υπό αίρεση,

η)

η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)

η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι)

της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

ια)

που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη και δεν
καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

3

Διενέργεια διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μία
δημόσια συνεδρίαση, που άρχεται την ημέρα λήξης κατάθεσης προσφορών στις 12:00.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών κατά στάδιο και αξιολογεί όσους
ήταν πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή
ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση.

3.2 Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου
Ο προσωρινός ανάδοχος καλείται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, να υποβάλει
σε σφραγισμένο φάκελο, με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», τα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία δικαιολογητικά.
Ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα συνοδεύεται από συνοδευτική
επιστολή/αίτηση, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου
και της σχετικής πρόκλησης. Στον φάκελο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου ή
Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, ΔΕΦΔ ΒΑΑ/ΟΧΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ 12134, Περιστέρι
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1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων /
Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 (άρθρο 3.2.
ανωτέρω - πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών-), για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3.5 Ενστάσεις
Κατά των αποφάσεων του αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να υποβληθεί ένσταση, κατά τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
4

Ειδικοί όροι

4.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα
που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, όπως προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία.
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Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως
συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη
η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

4.2 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω
έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν
έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την κείμενη νομοθεσία έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

4.3 Τελικοί Όροι
Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας και των παραρτημάτων της είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε
όρου συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον
παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική
διαδικασία συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας και των παραρτημάτων της
από τον συμμετέχοντα.
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Παράρτημα Α’ Μελέτη
Επιχειρησιακό
2014 -2020»

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση

Πρόγραμμα

«ATTIKH

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032655

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και Υποστήριξης

Προϋπολογισμός:

Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι

56.326,62 € προ ΦΠΑ

Τ.Κ: 12134

69.845,00 € με ΦΠΑ
Κ.Α. 72.6474.0002

Πληροφορίες: Ε. Τζατζαράκη
Tηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: info@asda.gr

Περιστέρι: 29/03/2019
Αρ. Μελέτης: 5
0/67;;4/00077
Τεχνικές Προδιαγραφές για το
Υποέργο «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ
στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και
Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων
Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων
Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας»

Περιστέρι, Μάρτιος 2019
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«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων /
Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
CPV: 79411000-8:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

5.1 Προοίμιο
5.1.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει στη δαπάνη υλοποίησης της Υπηρεσίας: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ
στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού των Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των
προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας που Χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ», ποσού
56.326,62€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%, 13.518,39 €).
Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019, πίστωση στον Κ.Α
72.6474.0002 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση
της ΟΧΕ/ΒΑΑ».
Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «Δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β)
της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών και θα ανατεθεί στο πλαίσιο του ως άνω Νόμου και σε συνδυασμό των προβλεπομένων στο άρθρο
119 αυτού (Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας).
CPV: Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικό: CPV:
79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.

5.1.Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με την απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αρ. πρωτ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018), η Διεύθυνση
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με αρμοδιότητες διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ Αττική), για πράξεις πλην
Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
Δυτικής Αθήνας με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση
της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το
ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Η έγκριση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας είχε πραγματοποιηθεί με την απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ).
Το παρόν έργο αποτελεί το 1ο Υποέργο της πράξης ««Υποστήριξη της λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης ΑΣΔΑ – EKT» [Πράξη με κωδικό MIS 5032655, Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.5129/19-10-2018
(ΑΔΑ: 62Σ4ΟΡΕΓ-ΕΟΘ)].
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Με την 51/2018 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 67ΔΔΟΡΕΓ-2ΓΜ) ο ΑΣΔΑ ενέκρινε την συγκρότηση καταλόγου
δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ.
Η ανάθεση του Έργου θα γίνει με επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον ως άνω κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
προμηθειών (άρθρο 119, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

5.2 Αντικείμενο του έργου
Το Έργο αφορά στην υποστήριξη της Διεύθυνσης ΕΦΔ (ΔΕΦΔ) ΑΣΔΑ στις διαδικασίες εξειδίκευσης και
ενεργοποίησης των Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας που υλοποιούνται ως Δημόσιες Συμβάσεις.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας θα υποστηριχθεί η ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ στην ολοκλήρωση των
εξειδικεύσεων και στην ενεργοποίηση των Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων (ΟΔ/Π) που εντάσσονται στη
ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και πρόκειται να υλοποιηθούν ως Δημόσιες
Συμβάσεις.
Οι Ομάδες Δράσεων / Παρεμβάσεων (ΟΔ/Π) που εντάσσονται στην ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας και
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ έχουν ως εξής:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

Θ.Σ. 9 ΔΥΤΙΚΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ

ΟΔ/Π-3: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ": Διαδημοτικές Δράσεις ,
Δομές, Συμπράξεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και
των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα

9i

2.400.000

ΟΔ/Π-4: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και
Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων στην Αγορά Εργασίας

9i

4.080.000

ΟΔ/Π-5: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ": Διαδημοτικές Δομές και
Δράσεις Προώθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των
Περιθωριοποιημένων Ομάδων (Ρομά, Άστεγοι, Παλιννοστούντες κ.λπ.)

9ii

1.800.000

ΟΔ/Π-6: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Ειδικές
Δομές και Δράσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Καθημερινής
Διαβίωσης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων και την Αντιμετώπιση των
Διακρίσεων

9iii

2.300.000

ΟΔ/Π-7: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΕΝΤΑΣΣΩ": Διαδημοτικές Ειδικές
Δομές και Δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών
και Ευάλωτων Ομάδων

9iii

2.600.000

ΟΔ/Π-8: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ": Διαδημοτικές Δομές και
Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών
Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (κατ’ οίκον, διημέρευσης κ.λπ.)

9iv

2.134.000
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

Θ.Σ. 9 ΔΥΤΙΚΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑ

ΟΔ/Π-9: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ": Διαδημοτικές
Ειδικές Δομές, Δράσεις και Υπηρεσίες Προληπτικής Ιατρικής, Ψυχικής Υγιεινής
και Δημόσιας Υγείας

9iv

1.436.000

ΟΔ/Π-10: Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ": Ανάπτυξη και
εφαρμογή εργαλείων Κοινωνικής Καινοτομίας και βελτίωση των ικανοτήτων
των Στελεχών των Κοινωνικών Δομών και των Κοινωνικών Φορέων στη
Δυτική Αθήνα

9iv

1.395.000

ΟΔ/Π-22: Διαδημοτικό Δίκτυο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "ΚΟΙΝΩΝΩ":
Δημιουργία Νέων Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προώθησης της Κοινωνικής
Οικονομίας

9v

3.000.000

ΣΥΝΟΛΑ

Π/Υ ΔΔ (€)

21.145.000

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η υποστήριξη της ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ
•

•

•

στην προετοιμασία και εξειδίκευση του περιεχομένου των παραπάνω Δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις
της Δ.Α. του ΕΠ Αττική και την ενσωμάτωση τυχόν οδηγιών από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές που
εμπλέκονται στη «διαδικασία συντονισμού» που διέπει της Δράσεις του ΕΚΤ,
στις διαδικασίες υποστήριξης της Αστικής Αρχής της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας και της σχετικής
διαβούλευσης του ΕΦΔ ΑΣΔΑ με τους δυνητικούς Δικαιούχους (τοπικούς εταίρους) και στην υποστήριξη
ιεράρχησης, αξιολόγησης και συντονισμού των Προτάσεων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, ώστε να είναι
συμβατές, ως προς το περιεχόμενο, τους ωφελούμενους και τον τρόπο υλοποίησης με τις κατευθύνσεις
και οδηγίες που απορρέουν από τη «διαδικασία συντονισμού» που διέπει της Δράσεις του ΕΚΤ,
στην υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην προετοιμασία μια έκδοση Προσκλήσεων των εξειδικευμένων
Δράσεων προς τους δυνητικούς Δικαιούχους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας θα υποστηριχθεί η ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ στην ολοκλήρωση των
εξειδικεύσεων των παραπάνω ΟΔ/Π που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στην ανάλυση και κοστολόγηση των
επιμέρους Δράσεων και στην υποστήριξη του ΕΦΔ στην συνεργασία του με την Αστική Αρχή της ΟΧΕ/ΒΑΑ της
Δυτικής Αθήνας, τους Δικαιούχους και τις εμπλεκόμενες Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και Φορείς μέχρι και τη
διαδικασία της δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης (με βάση τα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ),
Το αντικείμενο του Συμβούλου αφορά στην -εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρονοδιαγράμματοςπαροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
•
•
•
•

Ανάλυση των συγκεκριμένων ΟΔ/Π που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε Δράσεις και ανάλυση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε Δράσης.
Προετοιμασία «Τεύχους Εξειδίκευσης» των Δράσεων του ΕΚΤ για την υποστήριξη της «διαδικασία
συντονισμού» που διέπει της Δράσεις του ΕΚΤ,
Υποστήριξη του ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ στην συνεργασία με την Αστική Αρχή της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας, τους
Δικαιούχους και τις εμπλεκόμενες Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και λοιπούς Φορείς.
Υποστήριξη της Εξειδίκευσης των Δράσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του αρ. 19 του Ν.
4314/2014 και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με Α.Π.
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•

•

•

32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται, καθώς και τις Αποφάσεις με Α.Π. 376/-7-22018 και 378/7-2-2018 της Περιφερειάρχη Αττικής.
Υποστήριξη της προσαρμογής των σχεδίων Προκλήσεων, των κριτηρίων αξιολόγησης και της ενσωμάτωσης
των οδηγιών και κατευθύνσεων της ΕΥΔ ΕΠ «Αττική», των αρμοδίων Υπουργείων, της ΕΑΣ του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΥΣΕ, ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ), της ΕΥΚΕ και άλλων Ειδικών Υπηρεσιών και Αρχών.
Υποστήριξη του ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ στα αιτήματα πρόσθετων δεικτών, καθώς και στη συμπλήρωση
(επικαιροποίηση, προσαρμογή κ.λπ.) των «Δελτίων Ταυτότητας Δεικτών ΕΚΤ» του ΠΕΠ Αττικής (όπου είναι
απαραίτητο).
Παροχή τεχνικών, επιστημονικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με το καθ' αυτό
αντικείμενο των Πράξεων του ΕΚΤ των συγκεκριμένων ΟΔΠ, προετοιμασία εισηγήσεων, ad hoc αναφορών
κ.λπ.

Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα διαθέσει τριμελή Ομάδα Έργου με εμπειρία ανάλογη των
απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου. Το σύνολο των ανθρωπομηνών απασχόλησης της Ομάδας Έργου θα
ανέρχεται, κατ' ελάχιστον, σε είκοσι (20) ανθρωπομήνες.

5.3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, ανάλυση κόστους, απαιτήσεις σε ειδικό επιστημονικό
προσωπικό
Είδος Εργασίας /
Υπηρεσίας

Υποστήριξη του
ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην
Εξειδίκευση και
Ενεργοποίηση
των Δράσεων της
ΒΑΑ/ ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας
που υλοποιούνται
ως Δημόσιες
Συμβάσεις

Επιστημονική
Ο.Ε.

Υπεύθυνος
Ομάδας Έργου

Μέλη Ομάδας
Έργου – Ειδικοί
Εμπειρογνώμονες

Ειδική Εμπειρία

Α/Μ
απασχόλ
ησης

Τιμή
Α/,Μ
σε (€)

Δαπάνη
σε (€)

Επιστήμονας Π.Ε. με
μεταπτυχιακή ειδίκευση, 8ετή
ελάχιστη εμπειρία σε θέματα
τοπικής ανάπτυξης, σχεδιασμού,
τεχνικής υποστήριξης,
διαχείρισης, αξιολόγησης και
κλεισίματος Προγραμμάτων και
έργων συγχρηματοδοτούμενων
από την Ε.Ε. και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών για
Προγράμματα και έργα
συγχρηματοδοτούμενα από το
ΕΚΤ. Απαιτείται η γνώση του
πλαισίου διαχείρισης και
υλοποίησης της Π.Π. 2014-2020

5

2.594,76 €

12.973,80 €

Επιστήμονες Π.Ε. Θετικής
Κατεύθυνσης με μεταπτυχιακή
εξειδίκευση (M.Sc) και με
τουλάχιστον 3ετή ελάχιστη
εμπειρία σε ζητήματα
αναπτυξιακού σχεδιασμού και
εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού
και διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων με έμφαση σε Πράξεις
του ΕΚΤ, προετοιμασίας και
υποβολής ΤΔΠΠ ιδίως κατά την

2Χ5=10

2.000,00 €

20.000,00 €
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Είδος Εργασίας /
Υπηρεσίας

Επιστημονική
Ο.Ε.

Ειδική Εμπειρία

Α/Μ
απασχόλ
ησης

Τιμή
Α/,Μ
σε (€)

Δαπάνη
σε (€)

νέα Π.Π. 2014-2020, γνώση των
απαιτήσεων του νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Επιστήμονες Π.Ε. –
Εμπειρογνώμονες σε θέματα
κοινωνικής ένταξης και
ενδυνάμωσης, διάγνωσης των
αναγκών της αφοράς εργασίας
κ.λπ.

3Χ3=9

2.594,76 €

23.352,84 €

ΣΥΝΟΛΟ :

56.326,62 €

Φ.Π.Α. 24% :

13.518,39 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

69.845,00 €

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, διαμορφώθηκαν μετά
από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία. Οι τιμές αφορούν κατ’ αποκοπή ανεξάρτητες υπηρεσίες Εξωτερικών
Συνεργατών και περιλαμβάνουν φόρους και τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Για την ενδεχόμενη σύγκρισή τους
με αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών σε ετήσια βάση, απαιτείται η προσαρμογή τους σε 14/12.

5.4 Παραδοτέα
1ο Παραδοτέο: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Διάρθρωσης των ΟΔ/Π σε Δράσεις –
Οργάνωση και Τεκμηρίωση των προτεινόμενων Δράσεων στο πλαίσιο της Εξειδίκευσης
Περιλαμβάνονται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η πρόταση οργάνωσης και τεκμηριωμένης
διάρθρωσης των Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων (ΟΔΠ) της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε επιμέρους Δράσεις και η αναλυτική προσέγγιση και περιγραφή του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου κάθε Δράσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτής. Θα ληφθούν υπόψη
η διαβούλευση με τους Δήμους-Εταίρους της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και κατευθύνσεις και οδηγίες της Δ.Α.
του ΠΕΠ Αττικής και λοιπών Φορέων και Ε.Υ. που εμπλέκονται στη «διαδικασία συντονισμού» που διέπει της
Δράσεις του ΕΚΤ.
Το 1ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
2ο Παραδοτέο: 1η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου
Το 2ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 1 ου 2μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης. Περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τις
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φάσεις ανάλυσης και εξειδίκευσης των Δράσεων και προετοιμασίας των προβλεπόμενων Προσκλήσεων, ανάλογα
με την πρόοδο ετοιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ.
Το 2ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
3ο Παραδοτέο: 2η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου
Το 3ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 2ου 2μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τις
φάσεις ανάλυσης και εξειδίκευσης των Δράσεων και προετοιμασίας των προβλεπόμενων Προσκλήσεων, ανάλογα
με την πρόοδο ετοιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ.
Το 3ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
4ο Παραδοτέο: 3η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου – Απολογιστική Έκθεση.
Το 4ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 3ου 2μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τις
φάσεις ανάλυσης και εξειδίκευσης των Δράσεων και προετοιμασίας των προβλεπόμενων Προσκλήσεων, ανάλογα
με την πρόοδο ετοιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ, καθώς και ο συνολικός απολογισμός
του Έργου.
Το 4ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

5.5 Διάρκεια υλοποίηση έργου
Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκειά του έργου είναι έξι
(6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5.6 Προϋπολογισμός – καταβολή αμοιβής - Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 56.326,62 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ύψους
13518,39 €, ήτοι συνολικά σε 69.845,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 2018ΕΠ08510053.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης
σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων. Κάθε τμηματική παράδοση
αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού Παραδοτέου και προϋποθέτει την υλοποίηση των προβλεπόμενων. Ο
τρόπος πληρωμής περιγράφεται παρακάτω:
1. Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 15% του συμβατικού ποσού.
2. Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 15% του συμβατικού ποσού.
3. Με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 40% του συμβατικού ποσού
4. Με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 30% του συμβατικού ποσού
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.
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5.7 Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΑΣΔΑ (Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020).

5.8 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της
αγοράς. Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών, εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε
Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης
και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.
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6

Παράρτημα Β’ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)
•

Ονομασία: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

•

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

•

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εθν. Αντιστάσεως 65, 12134, Περιστέρι

•

Ηλ. ταχυδρομείο: efd@asda.gr

•

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.asda.gr

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) [……]

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β) [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία

[……]

και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

20/38

19PROC005205467 2019-07-02

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με

[……]

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων
ασφάλισης:

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
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- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
δεσμευτική;

και

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων
κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;

[……]

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες
πιθανή

σχετικά

με

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν
γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις
του
στους
τομείς
περιβαλλοντικού,
κοινωνικού

και

του
εργατικού

δικαίου;

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε

[] Ναι [] Όχι

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
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καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε
κατάσταση
προκύπτουσα
διαδικασία

από

ανάλογη
παρόμοια

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Έχει διαπράξει
φορέας
σοβαρό
παράπτωμα;

ο

οικονομικός

[] Ναι [] Όχι

επαγγελματικό

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση
της
απουσίας
των
λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει
πληροφορίες

αποκρύψει

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

τις

αυτές,

[] Ναι [] Όχι

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα
φορέα
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει
με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης
αποφάσεων
της
αναθέτουσας
αρχής
ή
του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο
πλεονέκτημα
στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν
ουσιωδώς
τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
μέλος εγκατάστασής1 του:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Εάν πρόκειται για συμβάσεις εκπόνησης μελετών, το Μητρώο Μελετητών ή το Μητρώο Γραφείων Μελετών
Εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»
Εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών και εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία, συμπληρώνεται η
έγκριση αυτή ή η σχετική άδεια
1
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1. Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών
Κατάλογος υπηρεσιών που έχουν παράσχει κατά την τελευταία τριετία σε συνάρτηση με την ημερομηνία
σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και είναι συναφείς με το αντικείμενο
ενεργειών τεχνικής βοήθειας που έχει δηλωθεί στην αίτηση
Τίτλος Υπηρεσίας που έχουν παράσχει

Έτος

Ποσό

Φορέας

……………………………………………………………………

……………

……………………

…………………………………

………………………………

………

……………………

…………………………………

…………………………………………………

……………

………..

…………………………

…………………………………………………

………

Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση
«Γενικός»

2

κύκλος

εργασιών

Έτος…..

του οικονομικού φορέα για τις
τρεις

τελευταίες

οικονομικές

χρήσεις σε συνάρτηση με την

Νόμισμα……………..

εργασιών……………
Έτος……

Κύκλος

Νόμισμα……………...

εργασιών……………

ημερομηνία σύστασης του ή
έναρξης των δραστηριοτήτων

Κύκλος

Έτος…….

του είναι ο εξής:

Κύκλος
εργασιών……………

Νόμισμα……………..

ή/και
«Ειδικός»

3

κύκλος

εργασιών

Έτος…..

του οικονομικού φορέα στον
επιχειρηματικό

τομέα

που

καλύπτεται από την σύμβαση

Κύκλος

Νόμισμα……………..

εργασιών……………
Έτος……

Κύκλος

Νόμισμα……………...

εργασιών……………

και προσδιορίζεται στη σχετική

2
3

Ως Γενικός κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα
Ως Ειδικός κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την
σύμβαση
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πρόσκληση

(έργα

ενεργειών

Έτος…….

τεχνικής βοήθειας) για τις τρεις

Κύκλος

Νόμισμα……………..

εργασιών……………

τελευταίες οικονομικές χρήσεις
σε

συνάρτηση

με

την

ημερομηνία σύστασης του ή
έναρξης των δραστηριοτήτων
του είναι ο εξής:
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, να αναφερθεί η ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας.
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (μόνο για Νομικά
Πρόσωπα)

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές

[] Ναι [] Όχι

ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

[……] [……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι
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συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – ΙV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στο παρόν Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της «Απόφασης για τη συγκρότηση
καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας,
για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]
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7

Παράρτημα Γ’ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας,
Εθνικής Αντιστάσεως 65 Περιστέρι Αττικής, ΤΚ 121 34
Εγγύηση υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι

του

δικαιώματος

της

διαιρέσεως

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(5) ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης 8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7
8

9

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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8

Παράρτημα Δ’ Σχέδιο Σύμβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθ. πρωτ……………………………………..

Στο Περιστέρι, σήμερα …………………… ………………………οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 65, Τ.Κ 12134,
Περιστέρι, Α.Φ.Μ: 090093860νομίμως εκπροσωπούμενος από το Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα
Π. Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και θα καλείται εφεξής στην σύμβαση αυτή «ΑΣΔΑ».

2. Η Εταιρεία……….. με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει στην ……………………………….. (.
ΑΦΜ:…………………,
ΔΟΥ:
……………..,
Τ.Κ.
………………..,
νομίμως
εκπροσωπούμενη
από
τον ………………………………….. στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση ……………………….με την υπ’ αριθ. ..........
απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:
Ο ΑΣΔΑ αποφάσισε την
Διαδικασίες Αξιολόγησης
Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
που συνέταξε η υπηρεσία

ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις
και Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων
Δυτικής Αθήνας», όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω, βάσει της σχετικής μελέτης
του Συνδέσμου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την …………………….201.., αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των
συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της, την ανάθεσή της στην εταιρεία
(…………………….).
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού ……………………
ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία καλύπτει το 5% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του
έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πρόσκλησης.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν:
- η υπ’ αριθ. ………… Πρόσκληση και τα παραρτήματά της
- οι υπ’ αριθ. ………… τεχνικές προδιαγραφές

31/38

19PROC005205467 2019-07-02

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο
Το Έργο αφορά στην υποστήριξη της Διεύθυνσης ΕΦΔ (ΔΕΦΔ) ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και
Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας
Άρθρο 2ο
Παραδοτέα
Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα, τα οποία απορρέουν από το
αντικείμενο του έργου, όπως αυτό έχει περιγραφεί στο Παράρτημα Α της πρόσκλησης το οποίο αποτελεί και
αναπόσπαστο μέρος αυτής. Πιο συγκεκριμένα:
1ο Παραδοτέο: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Διάρθρωσης των ΟΔ/Π σε Δράσεις –
Οργάνωση και Τεκμηρίωση των προτεινόμενων Δράσεων στο πλαίσιο της Εξειδίκευσης
Περιλαμβάνονται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η πρόταση οργάνωσης και τεκμηριωμένης
διάρθρωσης των Ομάδων Δράσεων / Παρεμβάσεων (ΟΔΠ) της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας που
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε επιμέρους Δράσεις και η αναλυτική προσέγγιση και περιγραφή του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου κάθε Δράσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτής. Θα ληφθούν υπόψη
η διαβούλευση με τους Δήμους-Εταίρους της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και κατευθύνσεις και οδηγίες της Δ.Α.
του ΠΕΠ Αττικής και λοιπών Φορέων και Ε.Υ. που εμπλέκονται στη «διαδικασία συντονισμού» που διέπει της
Δράσεις του ΕΚΤ.
Το 1ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
2ο Παραδοτέο: 1η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου
Το 2ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 1 ου 2μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης. Περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τις
φάσεις ανάλυσης και εξειδίκευσης των Δράσεων και προετοιμασίας των προβλεπόμενων Προσκλήσεων, ανάλογα
με την πρόοδο ετοιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ.
Το 2ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
3ο Παραδοτέο: 2η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου
Το 3ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 2ου 2μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τις
φάσεις ανάλυσης και εξειδίκευσης των Δράσεων και προετοιμασίας των προβλεπόμενων Προσκλήσεων, ανάλογα
με την πρόοδο ετοιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ.
Το 3ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
4ο Παραδοτέο: 3η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου – Απολογιστική Έκθεση.
Το 4ο Παραδοτέο καλύπτει την συμβατική περίοδο του 3ου 2μήνου από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης. Περιλαμβάνεται η αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου κατά τις
φάσεις ανάλυσης και εξειδίκευσης των Δράσεων και προετοιμασίας των προβλεπόμενων Προσκλήσεων, ανάλογα
με την πρόοδο ετοιμότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα ΣΔΕ του ΕΣΠΑ, καθώς και ο συνολικός απολογισμός
του Έργου.
Το 4ο Παραδοτέο υποβάλλεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
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Άρθρο 3ο
Διάρκεια
1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Η Σύμβαση ορίζεται ότι άρχεται από την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσης.
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4ο
Χρηματοδότηση -Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
1.
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 69.845,00 € ευρώ (πλέον
Φ.Π.Α) σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με την υπ’ αριθ.1523/2803-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΥΨΟΡΕΓ-ΣΓΚ, ΑΔΑΜ: 19REQ004697424 20190329) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Το
έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 13 περί: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια
Αττικής και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» (ΣΑΕ ΕΠ0851 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο
Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510053)
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕKΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
Εθνικούς πόρους.
2. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ.
3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής
παράδοσης σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων Παραδοτέων
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής
Υπηρεσιών» από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων. Κάθε
τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή του σχετικού Παραδοτέου και προϋποθέτει την υλοποίηση των
προβλεπόμενων. Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται παρακάτω:
•
Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 15% του συμβατικού ποσού.
•
Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 15% του συμβατικού ποσού.
•
Με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 40% του συμβατικού ποσού
•
Με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο το 30% του συμβατικού ποσού
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 6ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
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αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και επί πλημμελούς
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 218 Ν.
4412/2016.
Άρθρο 7ο
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 8ο
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο ΑΣΔΑ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που θα
οδηγούσαν στον αποκλεισμό του από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 9ο
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Σύνδεσμος και ο ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Άρθρο 10ο

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και παρακολούθηση αυτής
Η παραλαβή του αντίκειμένου της σύμβασης και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτής πραγματοποιούνται κατά
τα αναλυτικώς οριζόμενα στα οικεία άρθρα της πρόσκλησης.
Άρθρο 11ο
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη
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λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 12ο
Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας
της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

………………………

………………………………….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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9

Παράρτημα Ε’ Οικονομική προσφορά

Είδος Εργασίας /
Υπηρεσίας

Επιστημονική Ο.Ε.

Υπεύθυνος Ομάδας
Έργου

Υποστήριξη του
ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην
Εξειδίκευση και
Ενεργοποίηση των
Δράσεων της ΒΑΑ/
ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας που
υλοποιούνται ως
Δημόσιες
Συμβάσεις

Μέλη Ομάδας
Έργου – Ειδικοί
Εμπειρογνώμονες

Α/Μ
απασχόλη
σης

Ειδική Εμπειρία

Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή
ειδίκευση, 8ετή ελάχιστη εμπειρία σε
θέματα τοπικής ανάπτυξης,
σχεδιασμού, τεχνικής υποστήριξης,
διαχείρισης, αξιολόγησης και
κλεισίματος Προγραμμάτων και
έργων συγχρηματοδοτούμενων από
την Ε.Ε. και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον 5 ετών για
Προγράμματα και έργα
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ.
Απαιτείται η γνώση του πλαισίου
διαχείρισης και υλοποίησης της Π.Π.
2014-2020

5

Επιστήμονες Π.Ε. Θετικής
Κατεύθυνσης με μεταπτυχιακή
εξειδίκευση και με τουλάχιστον
3ετή ελάχιστη εμπειρία σε ζητήματα
αναπτυξιακού σχεδιασμού και
εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων με έμφαση σε Πράξεις του
ΕΚΤ, προετοιμασίας και υποβολής
ΤΔΠΠ ιδίως κατά την νέα Π.Π. 20142020, γνώση των απαιτήσεων του
νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ

2Χ5=10

Επιστήμονες Π.Ε. –
Εμπειρογνώμονες σε θέματα
κοινωνικής ένταξης και
ενδυνάμωσης, διάγνωσης των
αναγκών της αφοράς εργασίας κ.λπ.

3Χ3=9

Τιμή
Α/,Μ
σε (€)

ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

Περιστέρι ___/___/2019
Ο προσφέρων
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