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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Ππόεδπορ ηος Νομικού Πποζώπος Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ,
Πποζσολικήρ Αγωγήρ & Παιδείαρ Δήμος Παπανεζηίος
Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ

δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο
θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "SMART MEDICINE" θαη
αθξσλχκην “SMART_MED”, ε νπνία έρεη ηίηιν:
«Διασείπιζη και ζςνηονιζμόρ έπγος (οικονομική και διοικηηική διασείπιζη
και ζςνηονιζμόρ ηος έπγος από εξωηεπικό ζύμβοςλο)»
Σπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 34.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 %.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: Νομικό Πποζώπο Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ, Πποζσολικήρ
Αγωγήρ & Παιδείαρ Δήμος Παπανεζηίος
Οδφο: Αδξηαλή
Ταρ.Κσδ.:66100
Τει.:25240-82472
Telefax: 2521082472
E-mail: paid_ad@otenet.gr
Ιζηνζειίδα:www.paranesti.gr
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries
participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ https://www.promitheus.gov.gr

θαζψο θαη

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.paranesti.gr
3. Κωδικόρ CPV: 79411000-8 Υπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα γεληθήο
δηαρείξηζεο
4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο

είλαη ε

παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ δηαρείξηζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "SMART MEDICINE" θαη αθξσλχκην “SMART_MED”.
Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη:
«Διασείπιζη και ζςνηονιζμόρ έπγος (οικονομική και διοικηηική διασείπιζη
και ζςνηονιζμόρ ηος έπγος από εξωηεπικό ζύμβοςλο)»
Οη ππφ αλάζεζε ππεξεζίεο Σπκβνχινπ δηαρείξηζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
πεξηιακβάλνπλ:


Τελ

παξνρή

ππεξεζηψλ

δηνηθεηηθήο

–

γξακκαηεηαθήο

ππνζηήξημεο

(secretarial support) ηνπ έξγνπ γηα ην Ννκηθφ Πξφζσπν Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Παηδείαο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ


Τελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο (project management) γηα ηελ νξζή θαη
νκαιή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ

5. Υπόνορ και ηόπορ παπάδοζηρ: Η δηάξθεηα ηεο ζπ́κβαζεο

νξίδεηαη έσο ηηο

04/09/2019 εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ “SMART_MED”, ελψ κπνξεί λα παξαηαζεί
ζε πεξήπησζε ζπλνιηθέο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ “SMART_MED”.
6. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
Α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα
κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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Β. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Η Α.Α. κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε
ζχκβαζε.
Γ. Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
7. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Πξνζρνιηθήο Αγσγήο & Παηδείαο Γήκνπ
Παξαλεζηίνπ ζηελ Αδξηαλή, ηελ Τεηάξηε 31 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 11:00 π.κ. .
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
8. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. :
60/6115.01 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ
Φνξέα. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2017ΔΠ23160017)
Τν έξγν

"SMART MEDICINE "

εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο

Σπλεξγαζίαο INTERREG V -A "Greece-Bulgaria 2014-2020” θαη ζπγρξεκαηνδνηεήηαη
απφ Δπξσπατθνχο

(Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

) θαη εζληθνπ́ο

πφξνπο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ (γηα ηελ Διιάδα εηδηθά κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ), ζχκθσλα κε ηελ ππ

’ αξηζκφ "B2.9a.12" Σχκβαζε

Φξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contract ) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 05/09/2017 κεηαμχ ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο
Bulgaria 2014-2020” θαη ηνπ Γήκνπ Νηηκίηξνβγθξαλη

INTERREG V -A "Greece(Βνπιγαξία) θαη έρεη ιάβεη

θσδηθφ MIS 5016387.
9. Δημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ
(http://www.eprocurement.gov.gr),

στην

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γήκνπ

www.paranesti.gr θαη ε πξνθήξπμε ζην ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζε κία ηνπηθή εκεξήζηα
εθεκεξίδα.
Ο Πξφεδξνο

Αλαληάδεο Ινξδάλεο
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