INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.01 13:12:20
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΧ9Υ465ΧΙ8-ΘΧΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Αθήνα, 1/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 5018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το Έργο :
«Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ»
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ
ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κοραή 4, Πόλη: Αθήνα Ταχ. κώδικας: 10564
2. Πληροφορίες: Φιλοξενία Μπαλατσού / Αναστασία Καρύδη Τηλ.: 210 – 3278021 / 3278029
Φαξ: 210 – 3278128 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fbalatso@epeaek.gr akaridi@epeaek.gr
Διεύθυνση διαδικτύου της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http://www.edulll.gr
3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ
4. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Υπηρεσίες
5. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παροχή εξειδικευμένων
ελεγκτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων
οργάνων της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ για την διεξαγωγή ελέγχων, με την μορφή των επιτόπιων
επαληθεύσεων σε πράξεις του Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, όπως αυτό προσδιορίζεται στο θεσμικό
πλαίσιο που ισχύει και διέπει την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Δύναται να είναι σε όλη την επικράτεια και θα ορίζεται
κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα μπορεί να είναι η έδρα του δικαιούχου
ή της εξεταζόμενης πράξης/δράσης ή ο τόπος υλοποίησης της πράξης/ δράσης ή η έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής ή η έδρα του Αναδόχου/ων
7. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): 72224000-1
8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ
Σελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: ΨΧ9Υ465ΧΙ8-ΘΧΒ

9. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ
10. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο ανέρχεται στο
ποσό των οκτακοσίων τριών χιλιάδων (803.000,00) ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 995.720,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ : Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα
τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται
έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο. Η διάρκεια των
εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.
12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από
πόρους του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
13.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο δεν απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.
14. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης.
15. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή
16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η συμφωνία πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας –
τιμής με τα κριτήρια που αναφέρονται στη Διακήρυξη
17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL):
http://www.edulll.gr.
18. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος μέχρι την 08/11/2018 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:00.
19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι Τετάρτη, 14/11/2018 και ώρα 12:30μ.μ. μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
20. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Ελληνικά
Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: ΨΧ9Υ465ΧΙ8-ΘΧΒ

21. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: δώδεκα (12)
μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
22. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη συμφωνία πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
23. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.:
27/09/2018 (αρ.SIMAP 2018/S 188-425085).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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