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ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ
ΣΟ ΕΠΑ 2014-2020 Ε ΤΝΕΧΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΣΣ038/2016 ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ

Α.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

1. Το αντικείμενο του ζργου αφορά ςτθ ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ Πράξθσ που κα υποβάλει το Ίδρυμα
Μιχάλθσ Κακογιάννθσ (ΙΜΚ) για ζνταξθ ςτο ΕΣΠΑ 2014-2020, ςε ςυνζχεια τθσ πρόςκλθςθσ ΑΤΤ038
τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και ςτθν οργάνωςθ ςυςτιματοσ υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ μετά τθν ζνταξι
τθσ.
2. Η παροχι των υπθρεςιϊν του Αναδόχου κα αρχίςει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα
διαρκζςει ζωσ τισ 31.12.2017. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊνει ζγκαιρα κάκε επιμζρουσ
εργαςία που εμπίπτει ςτισ υποχρεϊςεισ του, είτε να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν Ανακζτουςα Αρχι για
τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ.
3. Τα κακικοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ Ενότθτεσ Εργαςιϊν:
ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ Ι.

Τποςτήριξη του ΙΜΚ κατά τη διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ τησ Πράξησ
και τησ υποβολήσ των ςχετικϊν φακζλων πρόταςησ για ζνταξη ςτο
ΕΠΑ

Ι.1.

Ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και ζνταξθσ τθσ προτεινόμενθσ Πράξθσ, κακϊσ και των
όρων τθσ χρθματοδότθςθσ.

Ι.2.

Υποςτιριξθ προσ το ΙΜΚ κατά το ςχεδιαςμό τθσ πρόταςθσ:
-

υποςτιριξθ ςτθν περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, ςτον
προγραμματιςμό τθσ προτεινόμενθσ Πράξθσ και ςτθ ςφνταξθ του ςχετικοφ Τεχνικοφ
Δελτίου Πράξθσ,
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Ι.3.

-

ςφνταξθ είτε ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων ςυνοδευτικϊν εγγράφων (Σχζδιο
Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ Υποζργου με Ίδια Μζςα, ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ
διοικθτικι, χρθματοοικονομικι και επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου,
υπολογιςμόσ των κακαρϊν εςόδων για Πράξεισ των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20142020, ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν αρμοδιότθτα του δικαιοφχου να υλοποιιςει τθν
προτεινόμενθ πράξθ κλπ.)

-

υποςτιριξθ ςτθ ςυγκζντρωςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων για τθν τεκμθρίωςθ τθσ
ορκότθτασ τθσ πρόταςθσ κακϊσ και

-

ςχετικζσ ςυνεννοιςεισ με τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ.

-

υποςτιριξθ ςτθν θλεκτρονικι υποβολι πρόταςθσ ςτο ΟΠΣ

Εντοπιςμόσ ενδεχόμενων κινδφνων / προβλθμάτων που μπορεί να αναςχζςουν τθν ομαλι
υλοποίθςθ του προγραμματιςμζνου ζργου και διαμόρφωςθ πλαιςίου προτάςεων για τθν
αντιμετϊπιςι τουσ.

ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ IΙ.
ΙΙ.1.

Τποςτήριξη για τη ςφναψη των ςυμβάςεων που απαιτοφνται για την
υλοποίηςη τησ Πράξησ

Υποςτιριξθ κατά τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ των διαγωνιςμϊν που κα διενεργθκοφν για τθν
υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ μζχρι και τθν υπογραφι των αντίςτοιχων ςυμβάςεων. Η υποςτιριξθ
περιλαμβάνει:
-

Τθν ςφνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ και προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
κακϊσ και τθν υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.

-

Όλεσ τισ αναγκαίεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ κατά τθ διαδικαςία δθμοςίευςθσ και
διενζργειασ των διαγωνιςμϊν και λοιπϊν διαδικαςιϊν ανάκεςθσ των ςυμβάςεων
(λιψθ προεγκρίςεων, ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, υποςτιριξθ για τθ χριςθ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ). Διευκρινίηεται ότι θ τεχνικι
υποςτιριξθ από το ςφμβουλο δεν ςχετίηεται με τισ εργαςίεσ των Επιτροπϊν
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, δεν ςυμπεριλαμβάνεται εξειδικευμζνθ νομικι υποςτιριξθ που
τυχόν κα απαιτθκεί ςε περίπτωςθ προςφυγϊν ι ενςτάςεων.

ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΙΙΙ.

Τποςτήριξη κατά την υλοποίηςη τησ Πράξησ

ΙΙΙ.1.

Υποςτιριξθ του ΙΜΚ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζναντι τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ: υποβολι δελτίων
διλωςθσ δαπανϊν, τεχνικϊν δελτίων υποζργων, τροποποιιςεων τεχνικϊν δελτίων πράξθσ και
υποζργων, κλπ.

ΙΙΙ.2.

Υποςτιριξθ του ΙΜΚ ςτθν ορκι παρακολοφκθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
των ςυμβάςεων που βρίςκονται ςε φάςθ υλοποίθςθσ, ζωσ και τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.

ΙΙΙ.3

Υποςτιριξθ του Φορζα για τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΙΙΙ.4.

Υποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ και τιρθςθ των αρχείων τθσ Πράξθσ.

ΙΙΙ.5.

Παροχι ςυμβουλϊν επί όλων εν γζνει των ςυναφϊν με το ζργο κεμάτων που ανακφπτουν κατά
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςυνεχισ και λεπτομερισ ενθμζρωςθ του Εργοδότθ ςχετικά με
τθν πρόοδο του Ζργου.
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ΙΙΙ.6.

Υποςτιριξθ με επιτόπια παρουςία κατά τθ διενζργεια επαλθκεφςεων και ελζγχων από τισ
αρχζσ του Προγράμματοσ.

4. Τα Παραδοτζα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:
-

Τεχνικό Δελτίο Πράξθσ και λοιπά ςυνθμμζνα αίτθςθσ

-

Σχζδιο Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με Ίδια Μζςα

-

Σχζδια προςκλιςεων για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ και ςυνεργατϊν

-

Σχζδια ςυμβάςεων με το προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ

-

Σχζδια Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ διαγωνιςμϊν (ςυνοπτικϊν, τακτικϊν, διεκνϊν)

-

Σχζδια ςυμβάςεων διαγωνιςμϊν

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει τρεισ περιοδικζσ εκκζςεισ, με αναφορά ςτισ υπθρεςίεσ που ζχουν
παραςχεκεί και ςτθν τεκμθρίωςι τουσ, ςτισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ: τθν 28.4.2017, τθν 31.8.2017,
τθν 31.12.2017.
Β.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Βαςικό κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τεκμθριωμζνθ πρόςφατθ εμπειρία του
Συμβοφλου και τθσ προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου ςτθν υποςτιριξθ τθσ χρθματοδότθςθσ και τθσ
διοργάνωςθσ μεγάλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων διεκνοφσ εμβζλειασ, ςτθν υποςτιριξθ τθσ διενζργειασ
διαγωνιςμϊν για τθ διοργάνωςθ αυτϊν των εκδθλϊςεων και ςτθν εκτζλεςθ υποζργων με ίδια μζςα,
επίςθσ για τον ίδιο ςκοπό, ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, κακϊσ και θ δυνατότθτα του Συμβοφλου να υποςτθρίξει άμεςα το ΙΜΚ για τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Η αμοιβι του Συμβοφλου κα ανζλκει ςε 16.200 € πλζον του ΦΠΑ που αναλογεί.
Δ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν ςχετικό φάκελο υποψθφιότθτασ το αργότερο μζχρι και
τθν Τετάρτθ 25 Ιανουαρίου 2017, ςτθν ζδρα του Ιδρφματοσ, Πειραιϊσ 206 Τ.Κ. 177 78 Ταφροσ, Ακινα.
______________
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