ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Κινέτιζας 5, Βαρνάβας
Τ.Κ: 19014

Βαρνάβας Αττικής 12/10/2022
Αρ. πρωτ: 2853
ΠΡΟΣ:
1. ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2105244760 FAX: 2105740084
Email: info@proopsis.gr

2. ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 111 41 , ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2108256865 FAX: 2108215392
Email: plegma@plegma.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 1
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης» στο πλαίσιο
της Πράξης «Ψηφιακή περιήγησης στο πολιτιστικό υλικό «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ»
και του «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» με κωδικό MIS:
5093608
Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» έχοντας υπόψη:
- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κωδικοποίησης – Τροποποίησης του Καταστατικού της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
- Την κείμενη νομοθεσία
- Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
- Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

- Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “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”
- Την υπ’ αριθμ. 3147/02-06-2022 απόφαση ένταξης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5093608
Αποφασίζουμε
1. Την έγκριση της συνολικής δαπάνης ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τη δέσμευση (διάθεση) πίστωσης δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό εξόδων των
ετών 2022 της «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», για την
ανάδειξη Αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 1 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες
τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή
περιήγησης στο πολιτιστικό υλικό «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ» και του
«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» με κωδικό MIS:
5093608.
2. Τη διεξαγωγή με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του Υποέργου 1
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης» στο
πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή περιήγησης στο πολιτιστικό υλικό «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ» και του «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΒΑΡΝΑΒΑ» με κωδικό MIS: 5093608.
Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης: Η ανάθεση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως το ιδίως το
Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
μετά το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/09.03.2021), καθώς και με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης.
Αναθέτουσα Αρχή: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Φορέας Χρηματοδότησης: Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ: Ε1551. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου
2022ΣΕ15510001)
Διαδικασία Ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση (άρθρο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021)
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N.

4412/2016,

όπως

Χρόνος Παράδοσης: Η διάρκεια του έργου είναι δεκατέσσερις (14) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης
Προϋπολογισμός: ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Δημοσιότητα: Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στον διαδικτυακό τόπο
της Αναθέτουσας Αρχής: https://levdm.gr/
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 32, 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 2105244760 FAX: 2105740084
Email: info@proopsis.gr
2. ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 111 41 , ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2108256865 FAX: 2108215392
Email: plegma@plegma.gr
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας Απόφασης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
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Μηλέα Παππά
Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνημμένα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του
Υποέργου 1 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης» στο
πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή περιήγησης στο πολιτιστικό υλικό «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΤΟΥ» και του «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» με
κωδικό MIS: 5093608

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Κινέτιζας 5, Βαρνάβας
Τ.Κ: 19014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», εταιρεία αστική μη
κερδοσκοπική (ΑΜΚΕ), έχοντας υπ΄ όψιν:
-

-

-

-

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κωδικοποίησης – Τροποποίησης του Καταστατικού της
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265)11, “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”
Την υπ’ αριθμ. 3147/02-06-2022 απόφαση ένταξης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ
«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» με κωδικό ΟΠΣ
5093608.

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες
τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης» εκτιμώμενης αξίας 18.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με
το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).
Στο ανωτέρω πλαίσιο, σας προσκαλεί να υποβάλετε την προσφορά σας, έως την
17/10/2022 και ώρα 14.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση museo@ilmb.gr. Εναλλακτικά, οι
προσφορές δύνανται να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις 17/10/2022 και ώρα
14.00, στη Δ/νση : Κινέτιζας 5, & Οδ. Ανδρούτσου 7, ΤΚ 19014, Βαρνάβας, ιδιοχείρως,
ταχυδρομικά ή μέσω courier με την προϋπόθεση να παραληφθεί έως την ανωτέρω
προθεσμία. Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το
πρωτόκολλο εισερχόμενων της εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει της τιμής (σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και συγκεκριμένα όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 4782/2021).
Ταξινόμηση κατά CPV:
79410000-1- Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης
72224000-1 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων»
79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79111000-5 - Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά το αντικείμενο του Υποέργου 1 της ενταγμένης Πράξης με
τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΡΤΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ»» και
Κωδικό MIS 5093608, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Αντικείμενο της πράξης είναι η παραγωγή,
ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του φορέα, σύμφωνα με
τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού
μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), που θα αναπτυχθούν.
Η πράξη πρόκειται να εκπονηθεί με την υλοποίηση δύο Υποέργων ως εξής:
Υποέργο 1: Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης
Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών –
Δράσεις Δημοσιότητας
Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί μέσω απευθείας ανάθεσης, ενώ το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί
μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών.
Το Υποέργο 1 συνίσταται σε Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης
της πράξης και διακρίνεται σε τρεις φάσεις:
Α΄ Φάση: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών διακήρυξης για το Υποέργο 2
Β΄ Φάση: Υποστήριξη διενέργειας διαγωνισμού του Υποέργου 2
Γ΄ Φάση: Παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου 2.
Αντίστοιχα, το Υποέργο 2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες οκτώ φάσεις:
Α' Φάση: Προκαταρκτικές Ενέργειες
Β' Φάση: Προμήθεια Εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού
Γ' Φάση: Ψηφιοποίηση Υλικού
Δ' Φάση: Τεκμηρίωση Υλικού
Ε' Φάση: Προμήθεια και Παραμετροποίηση Πλατφόρμας Τεκμηρίωσης και Εισαγωγή
Δεδομένων
ΣΤ' Φάση: Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Διαδικτυακών Υπηρεσιών
Ζ' Φάση: Πιλοτική λειτουργία και Εκπαίδευση

Η' Φάση: Ενέργειες Ευαισθητοποίησης
Στο ανωτέρω πλαίσιο, το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, συνίσταται στην
παροχή υπηρεσιών Συμβούλου προς τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα (Δικαιούχος της
πράξης), για την υποστήριξη α) στην προετοιμασία της διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησης του Υποέργου 2, β) στην υποστήριξη της διενέργειας διαγωνισμού του ως
άνω υποέργου και γ) στην παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού.
Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα θα παρέχει στον Ανάδοχο
(Σύμβουλο) τυχόν απαιτούμενες μελέτες, πιστοποιήσεις ή άλλα τεχνικής φύσεως έγγραφα,
στην περίπτωση που αυτά καταστούν αναγκαία για την επιτέλεση των καθηκόντων του.
Τα παραδοτέα που αφορούν το Υποέργο 1 παρουσιάζονται παρακάτω ανά φάση εργασίας:
Α΄ Φάση: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών διακήρυξης για το Υποέργο 2
Π.Α.1 Επικαιροποιημένο τεύχος διακήρυξης, συνοδευόμενο από αναλυτικές τεχνικές
προδιαγραφές και πίνακες συμμόρφωσης.
Β΄ Φάση: Υποστήριξη διενέργειας διαγωνισμού του Υποέργου 2
Π.Β.1 Τεύχος ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας
Γ΄ Φάση: Παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου 2
Π.Γ.1 Τεύχος ολοκλήρωσης Υποέργου 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Παραδοτέο
Π.Α.1

Περιεχόμενο
Επικαιροποιημένο τεύχος διακήρυξης,
συνοδευόμενο από αναλυτικές τεχνικές
προδιαγραφές και πίνακες συμμόρφωσης

Π.Β.1

Τεύχος ολοκλήρωσης διαγωνιστικής
διαδικασίας

Π.Γ.1

Τεύχος ολοκλήρωσης υποέργου 2

Χρόνος Υποβολής
3 μήνες από την
υπογραφή της
Σύμβασης
8 μήνες από την
υπογραφή της
Σύμβασης
Στη λήξη της Σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 14.516,13€, αξία ΦΠΑ: 3.483,87 €).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, η οποία μπορεί να παραταθεί, χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50%
αυτής (ήτοι κατά 7 μήνες), 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. Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης
του Υποέργου 2, η παρούσα σύμβαση δύναται να παραταθεί αναλόγως, προκειμένου να
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενό της.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Για την παρούσα διαδικασία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει:
Α) Κατά την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία
τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις για τη συμβουλευτική υποστήριξη φορέων στην
ωρίμανση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Β) να διαθέτει Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται από :
 έναν (1) πτυχιούχο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επαγγελματική εμπειρία στην ωρίμανση και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων (Υπεύθυνος Έργου)
 δύο (2) πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον τετραετή
επαγγελματική εμπειρία και διετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων (Στελέχη Ομάδας Έργου), εκ των οποίων ένας με διετή εμπειρία σε θέματα
νομικής υποστήριξης κατά τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων ή
ιδιωτικών φορέων.
Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει, να διαθέτουν την τεχνική επάρκεια – εμπειρία
για την υποστήριξη στη διαχείριση - παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων,
μέσω του ΕΣΠΑ, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο οικονομικός φορέας, οφείλει να
συμμορφώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO
9001:2015 ή ισοδύναμο, στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. Προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πρωτότυπη ενυπόγραφη οικονομική προσφορά. Ως Οικονομική Προσφορά
νοείται η αμοιβή σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των υπηρεσιών και
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει
το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως.
2. Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία της
προσφοράς, με την οποία θα δηλώνεται: σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης

και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του
Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 Ν. 4782/2021).
5. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,
στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 4 και 5 γίνονται αποδεκτά, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς καλούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των
υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Οι προσφορές θα πρέπει να
σταλούν έως τις 17/10/2022 και ώρα 14.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση museo@ilmb.gr.
Εναλλακτικά, οι προσφορές δύνανται να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις τις
17/10/2022 και ώρα 14.00, στη Δ/νση : Κινέτιζας 5, & Οδ. Ανδρούτσου7, ΤΚ 19014,
Βαρνάβας, ιδιοχείρως, ταχυδρομικά ή μέσω courier με την προϋπόθεση να παραληφθεί
έως την ανωτέρω προθεσμία. Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς
αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της εταιρείας.
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από τον Ανάδοχο (Σύμβουλο) όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο οικονομικό φορέα για 120 μέρες από την
επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται αναλυτικά στη σύμβαση που θα
υπογραφεί και θα είναι συνδεδεμένος με τα Παραδοτέα αλλά και το χρονοδιάγραμμα
υποβολής τους.

Περισσότερα στοιχεία για την πρόσκληση δίδονται από την κα. Παναγιώτα
Παππαδοπούλου (τηλ. 2295097870, email: museo@ilmb.gr) ή στο site της Αναθέτουσας
Αρχής https://levdm.gr/.

-Η–
Νόμιμος Εκπρόσωπος
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