Σέρρες, 11/2/2014
Αρ. Πρωτ. 7

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής
υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (∆ράση 1.3) για την υποστήριξη του Ομίλου στην υλοποίηση /
διαχείριση του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ

«EARLY

CHILDHOOD

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

CARE»

«ΕΛΛΑ∆Α-

στο

ΠΡΩΗΝ

πλαίσιο

του

IPA

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ

ΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» 2007-2013.

Έτσι, έχοντας υπ’όψιν:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980)
2. Την ΥΠΑΣΥ∆ 14023/ΕΥΘΥ 521, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ. αρ. 2/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών περί
έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»
ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE»
καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο
υπο ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης Πράξης, όπως εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των
4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 11/2/2014 ημέρα Τρίτη ως και τις 26/2/2014
ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών, Ιουστινιανού 19, 62123 Σέρρες Tηλ:
23210-20593, ώρες 10.00 έως 14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων
έργων.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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Σέρρες, 11/2/2014
Αρ. Πρωτ. 7

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 1.3
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου που διέπει το IPA ∆ιασυνοριακό
Πρόγραμμα «ΕΛΛΑ∆Α-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 20072013», τον γλωσσικό περιορισμό που προκύπτει καθώς επίσημη γλώσσα του είναι η Αγγλική, ότι
τέτοιου τύπου εταιρικά σχήματα καταστούν αναγκαία τη χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών για την
διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην
συνέχεια.
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Οι ανάγκες τεχνικής υποστήριξης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE
SERVICES» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE» αφορούν στα παρακάτω :
1. Προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Ο∆Ε (Ομάδα ∆ιοίκησης Έργου)
του φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των επί μέρους δράσεων του έργου
2. ∆ιαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ο∆Ε και του συστήματος
παρακολούθησης του έργου
3. Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη
συνεργασία με τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης και
κατάρτιση των μελών της σε θέματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το IPA
∆ιασυνοριακό

Πρόγραμμα

«ΕΛΛΑ∆Α-ΠΡΩΗΝ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2007-2013»
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4. Καθοδήγηση

και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην

ορθή προβολή & δημοσιότητα του έργου σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας του IPA
∆ιασυνοριακού Προγράμματος «ΕΛΛΑ∆Α-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2007-2013»
5. Επιμέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στον συντονιστή εταίρο
6. Επιμέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στην ∆ιαχειριστική αρχή/ Κοινή τεχνική
Γραμματεία και κάθε άλλη αρμόδια αρχή (τήρηση φακέλων, δελτία παρακολούθησης,
αναμορφώσεις, τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κλπ.)
7. ∆ιαμόρφωση εντύπων (υποδειγμάτων) έναρξης – παρακολούθησης – υλοποίησης και
ολοκλήρωσης καθώς και επιμέλεια της χρήσης τους, ως υποχρέωση του φορέα προς τους
αναδόχους των επιμέρους δράσεων του έργου
8. Εκπροσώπηση του φορέα όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο στην Κοινή Τεχνική
Γραμματεία και σε κάθε αρμόδια αρχή καθώς και στους εταίρους
9. Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες, τη ροή της στη βάση του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, την διοργάνωση των συναντήσεων του εταιρικού
σχήματος όπως προβλέπεται στο έργο και την συμμετοχή στις συναντήσεις.
10. Χρονικός Προγραμματισμός και Οργάνωση των επί μέρους δράσεων που θα υλοποιήσει o
φορέας
11. Σχεδιασμός

και

τεχνική

υποστήριξη

υλοποίησης

διορθωτικών

ενεργειών

για

την

αντιμετώπιση χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
12. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στις διαδικασίες
ολοκλήρωσης του έργου
Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

∆ΡΑΣΗ

ΠΟΣΟ €

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

3.658,54

ΦΠΑ

841,46

ΣΥΝΟΛΟ

4.500,00

Γ. Χρόνος υλοποίησης
Η υλοποίηση των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα αρχίσει άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και
θα διαρκέσει καθ’όλη τη διάρκεια της Πράξης, ήτοι έως 31/8/2014.
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα συμφωνηθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου.
∆. ∆ικαίωμα συμμετοχής
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί
ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και τα οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της εργασίας και διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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1.

∆ύνανται

να

επιλεγούν

ως

ανάδοχοι

συμβουλευτικών

υπηρεσιών/υπηρεσιών

τεχνικού

συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
2. Κατέχουν

κατ’ελάχιστον αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων τεχνικού

συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η εμπειρία αυτή θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή Τ.Π.Υ.
3. Κατέχουν ικανή και έμπειρη ομάδα έργου
Ε. Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι ενδιαφερομένοι καλούνται όπως καταθέσουν φάκελο προσφοράς ο οποίος θα περιέχει:
1.

Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών

2.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:


Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα
σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.



∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.



∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.



∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.



Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

3.

Βιογραφικά σημειώματα ομάδας έργου και/ή λίστα προηγούμενων έργων στα οποία
απασχολήθηκαν ως τεχνικοί σύμβουλοι

Οι φάκελοι προσφορών θα πρέπει να προσκομιστούν σφραγισμένοι και με την αναγραφή:
ΦΑΚΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΜΕ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «EARLY CHILDHOOD CARE»
Επωνυμία:
∆/νση:
Τηλ. Επικ.:

Θα γίνονται δεκτοί έως την Τετάρτη 26/2/2014 και ώρα 12.00, στη διεύθυνση:
Ιουστινιανού 19 62123 Σέρρες Tηλ: 23210-20593
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρίσκεται δημοσιευμένη στην επίσημη
ιστοσελίδα του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών http://www.serresforunesco.org/για διάστημα 15 ημερών.
ΣΤ. Κριτήριο ανάθεσης & κατακύρωση
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Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικοτεχνική άποψη. Θα
ληφθεί υπ’όψιν η οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου σε συνδυασμό με εμπειρία του σε
παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Η τελική απόφαση κατακύρωσης θα ληφθεί από το ∆.Σ.
του φορέα.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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