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«Σύμβουλος

Υποστήριξης

της

ΕΥΔΕΠ

Περ.

Στερεάς

Ελλάδας

στην

παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ» της πράξης «Υπηρεσίες
Συμβούλων υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του
καταλόγου

προμηθευτών

–

παρεχόντων

υπηρεσιών

Τεχνικής

Υποστήριξης

της

Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(Α’ 98).

2.

Τις διατάξεις του N. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,

3.

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
Α’ 147/8-8-2016).

4.

Την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,
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Διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
5.

Την με αρ. 57654/23-5-2017 Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».

6.

Το µε αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικές Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».

7.

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI
2014GR16M2OP007),

8.

Την με αρ. πρωτ. 145741/27.01.2015 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΩΝΔΛ0-ΨΙΜ)
για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020,

9.

Τη

με

αρ.

πρωτ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015

(ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015)

Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα
προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
10.

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,
όπως εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και
αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ»,

11.

Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των
προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,

12.

Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται
και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο,

13.

Την με αρ. πρωτ. 6276/09-12-2015 απόφαση έγκρισης προγράμματος
ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας»
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14.

Την με αρ. πρωτ.6997/30-12-2015 πρόσκληση (έκδοση 1) της Ειδικής
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Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 13 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΚΤ» όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει
15.

Την

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθ.

9771/ΕΥΣ

1125/29-02-2008

(ΦΕΚ470/Β/18-03-2008), με την οποία τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική
Απόφαση 41547/Γ’

ΚΠΣ/282ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501 Β’) με την οποία

συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, με την
οποία συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας .
16.

Το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) σύμφωνα με το οποίο η Ειδική
Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

17.

Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

18.

Την υπ΄ αριθμ. 22/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας για
την

ανάδειξη

Περιφερειάρχη,

Αντιπεριφερειαρχών

και

Περιφερειακών

Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
19.

Την με αρ. πρωτ. 279/29-1-2016 Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση
καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

20.

Την ένταξη της εταιρείας ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Ο.Ε. (α.π. Βεβαίωσης 782/262-2016) στον καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής
Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

21.

Την με αρ. πρωτ. 1041/16-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων
υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ» στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και στην
ΣΑΕΠ0561 με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ05610003 και κωδικό ΟΠΣ 5000539 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

22.

Τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020
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Σας καλούμε να υποβάλετε εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο
ΚΗΜΔΗΣ (16-5-2019 / 15:00), οικονομική προσφορά (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σε σφραγισμένο φάκελο)

βάση του εντύπου του

παραρτήματος της παρούσας, για το υποέργο με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της
ΕΥΔΕΠ Περ. Στερεάς Ελλάδας στην παρακολούθηση δράσεων ΕΚΤ των περιοχών
ΟΧΕ/ΒΑΑ» που χρηματοδοτείται από ΣΑ της Περιφέρειας.
1.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υποστήριξη, εκ μέρους του Αναδόχου, της
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην παρακολούθηση των δράσεων ΕΚΤ των
εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στο πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και πιο συγκεκριμένα των
Θεματικών Στόχων 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και 09 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων». Στο πλαίσιο αυτό
ο Σύμβουλος:



Παρακολουθεί την εξειδίκευση των Δράσεων ΕΚΤ και υποστηρίζει τον ετήσιο
προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας. Μεριμνά για την έγκαιρη παροχή στοιχείων
εξειδίκευσης και προγραμματισμού από τους Δήμους των οποίων οι προτάσεις
ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί, προς την ΕΥΔΕΠ, προκειμένου να ενταχθούν στην
«Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΠ,
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4314/2014. Συγκεκριμένα παρέχει τις ακόλουθες
υπηρεσίες :
o

Συγκέντρωση και αποδελτίωση του υλικού και των προτάσεων που κατατίθενται
από τους Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί.

o

Σύγκριση στοιχείων σχετικά με άλλες δράσεις ΕΚΤ του ΠΕΠ, που ήδη
υλοποιούνται ή έχει εγκριθεί η υλοποίησή τους.

o

Διαμόρφωση πρότυπων κειμένων και αναφορών προς αξιοποίηση από τους
Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί.

o

Διατύπωση εισηγήσεων σχετικά με το αντικείμενο, τους όρους υλοποίησης και
την ωριμότητα των προτεινόμενων δράσεων.

o

Έλεγχος της συμβατότητας των προτάσεων εξειδίκευσης με τους στόχους των
αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΠ.
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Υποστήριξη στη σύνθεση των δράσεων που θα αποτελέσουν τις τελικές
προτάσεις εξειδίκευσης προς την ΕΥΔΕΠ.



Μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων από τους Δήμους των οποίων οι
προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί προς την ΕΥΔΕΠ για την εκπόνηση των
αξιολογήσεων του Προγράμματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση
των συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με την ΕΥΔΕΠ.



Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων ΕΚΤ που διαχειρίζονται οι Δήμοι
των

οποίων

οι

προτάσεις

ΟΧΕ/ΒΑΑ

έχουν

εγκριθεί

και

ειδικότερα,

τη

χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και
τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους, ενημερώνοντας
τους για την λήψη κατάλληλων μέτρων απορρόφησης των ετήσιων δεσμεύσεων και
εισηγείται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας προτάσεις αναθεώρησής τους, όπου
απαιτείται.


Ενημερώνει τους Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί για την
έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης για
τις Πράξεις, που ο καθένας διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας
και της ποιότητάς τους.



Σε συνεργασία με τους Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί,
υποστηρίζει την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στη σύνταξη των αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που
δεν απορροφήθηκαν εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για λόγους
ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω αιτήματα αφορούν στις πράξεις που
διαχειρίζεται.



Αποδελτιώνει τις αναγκαίες αναφορές των Δήμων των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ
έχουν εγκριθεί, που ζητούνται από την ΕΥΔΕΠ, για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.



Παρακολουθεί των εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων,
προτύπων και προδιαγραφών, από τους Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ
έχουν εγκριθεί, για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν
εκχωρηθεί σε συμφωνία με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας.



Επιβλέπει τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των
κριτηρίων επιλογής των Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.



Παρακολουθεί τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Δράσεις/Πράξεις
ΕΚΤ, που διαχειρίζονται οι Δήμοι των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί,
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στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το
δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους για τις
ευκαιρίες χρηματοδότησής τους από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς τους πολίτες της χώρας για το
ρόλο και τα επιτεύγματα τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.


Ελέγχει τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων ΕΚΤ, που αποστέλλονται προς την
ΕΥΔΕΠ για σύμφωνη γνώμη, από τους από τους Δήμους των οποίων οι προτάσεις
ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί, προκειμένου για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
από τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠ και τους θεματικούς στόχους που αυτοί
διαχειρίζονται.



Καταγράφει τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Παρακολουθεί

την

υλοποίηση

των

συγχρηματοδοτούμενων

Πράξεων

και

τους

Δικαιούχους, στη βάση των όρων της Απόφασης Ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις,
της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση των επί μέρους
δράσεων/υποέργων των Πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης. Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια
υλοποίησης των πράξεων και προτείνει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη
επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των Δικαιούχων

2.

Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα υποβολής τους

Η υλοποίηση του ως εν λόγω έργου περιλαμβάνει τρία (3) Παραδοτέα (απολογιστικές
εκθέσεις προόδου εργασιών της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς):
1ο Παραδοτέο: (4 μήνες από την σύναψη σύμβασης)
2ο Παραδοτέο: (8 μήνες από την σύναψη σύμβασης)
3ο Παραδοτέο: (12 μήνες από την σύναψη σύμβασης)
Με την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου και της τυχόν παράτασης, υποβάλλεται η
τελική (απολογιστική) έκθεση και πραγματοποιείται η αποπληρωμή του Αναδόχου.
Το κάθε Παραδοτέο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και θα
περιέχει ενδεικτικά και κατά περίπτωση τα ακόλουθα:


Απολογισμό εργασιών περιόδου.



Προτάσεις επί των Δελτίων Εξειδίκευσης δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο
εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας 8,9 κι έχουν κατατεθεί από τους από τους
Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί.
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Αποτύπωση αποτελεσμάτων από τις διαδικασίες διαβούλευσης της ΕΥΔΕΠ με τους
Δήμους των οποίων οι προτάσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ έχουν εγκριθεί και τις οποίες υποστηρίζει ο
Σύμβουλος.



Ενδεικτική εξειδίκευση επιλεγμένων, από την ΕΥΔΕΠ, έργων που άπτονται του πεδίου
εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας 8,9.



Στοιχεία από την παρακολούθηση των ενταγμένων Πράξεων (δελτία παρακολούθησης)

Τα τρία (3) Παραδοτέα και η τελική απολογιστική έκθεση θα υποβάλλονται εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από τη συμπλήρωση της εκάστοτε περιόδου αναφοράς.

3.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
με πρόβλεψη επέκτασης της σύμβασης χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.

4.

Τόπος υλοποίησης του υποέργου

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου (εκτός των εργασιών που είναι απαραίτητο να
γίνουν στα γραφεία του), θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην έδρα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με χρήση δικής του
υλικοτεχνικής υποδομής

5.

Προϋπολογισμός του Έργου

Η συνολική αξία της προσφοράς, δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των σαράντα χιλιάδων
ευρώ 40.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ποσού εννέα χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (9.600,00€).
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του υποέργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος, έστω και εξ
επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά :


Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος



Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης,
της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή
υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
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Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλων υποστήριξης
δράσεων ΕΚΤ» που έχει συσταθεί με την με υπ’ αριθμό πρωτ. 2638/2-8-2016 Απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ως
εξής:
1η ΔΟΣΗ: 40% με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα
Αρχή.
2η ΔΟΣΗ: 40% με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα
Αρχή.
3η ΔΟΣΗ: 20% με την οριστική παραλαβή του 3ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή

Κάθε μία, από τις παραπάνω πληρωμές θα γίνεται, με την παραλαβή της αντίστοιχης
έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.
Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου δύνανται να
υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 127 του Ν.4412/2016
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς
Πόρους.
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας
(www.stereaellada.gr).
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση
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Ανήκει στην Πρόσκληση 1122/6-5-2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1122/6-5-2019
Τιμή μονάδας
Α/Α

(€)

ΕΙΔΟΣ

(Χωρίς
Φ.Π.Α.)

Ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης
(Επί τοις εκατό %)

Σύμβουλος Υποστήριξης της
1

ΕΥΔΕΠ Περ. Στερεάς Ελλάδας

40.000,00

στην παρακολούθηση δράσεων
ΕΚΤ των περιοχών ΟΧΕ/ΒΑΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.

(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.

(ολογράφως)

Προσφερόμενη τιμή (€)

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή - σφραγίδα)
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