ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας πράξης
1. Αναθέτουσα Αρχή.
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., οδός Μυλλέρου 73-77,
Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 213 13 20 684, 213 13 20 672 και φαξ 210 52 14 686,
ιστοσελίδα www.eetaa.gr (εφεξής Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
2. α) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Αξιολόγηση
αποτελεσματικότητας πράξης, υποέργο της Πράξης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»
β) Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών που θα αφορούν στην αξιολόγηση
αποτελεσματικότητας πράξης στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»
3. Περιγραφή του αντικειμένου.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών για την
αξιολόγηση πράξης. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενταγμένων
πράξεων, υπηρεσίες διαχείρισης, σύνταξη αναφορών και εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ,
σύμφωνα με τα αναλυόμενα στο σχετικό τεύχος προκήρυξης.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί το Υποέργο 7 της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΦ∆ ΕΕΤΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση
2007 – 2013» του ΕΣΠΑ, με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 480061, και συγχρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.), από τη Σ.Α.Ε. 255/8 με κωδικό Πράξης
Σ.Α. 2012ΣΕ25580000.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
4. Προϋπολογισμός.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εξήντα
χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), χωρίς Φ.Π.Α., ή το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (€ 73.800,00), με Φ.Π.Α..
5. Διάρκεια σύμβασης.
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
6. Διαδικασία ανάθεσης, διαδικασία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής του
αναδόχου.
Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.

7. Ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων.
Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
8. Τόπος παροχής υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. δύναται να
ζητήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να παρέχει μέρος ή το σύνολο των
απαιτούμενων υπηρεσιών σε χώρο που θα του διαθέσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α..
9. Προθεσμία υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, η
οποία θα είναι αναρτημένη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών,
στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και μέχρι την Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00,
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.
Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο ∆ιοίκησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδός Μυλλέρου 7377, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 213 13 20 608, φαξ 213 13 20 612.
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (€
3.690,00), δηλαδή ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με
Φ.Π.Α..
11. Πληροφοριακά στοιχεία.
Το τεύχος προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού διατίθεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα
∆ιαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Φ.∆.
Ε.Ε.Τ.Α.Α.), οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 213 13 20 684 (κος Α.
Λέκκας), τηλ. 213 13 20 672 (κα Ε. Γυφτάκη) φαξ 210 52 14 686, ατελώς, κατόπιν
έγγραφης αίτησης των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η προθεσμία
υποβολής αίτησης για τη διάθεση του τεύχους προκήρυξης λήγει δύο (2) ημέρες πριν τη
λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών.
Πληροφορίες επί του τεύχους προκήρυξης δίνονται από τον Ενδιάμεσο Φορέα
∆ιαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Φ.∆.
Ε.Ε.Τ.Α.Α.), οδός Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τ.Κ. 10436, τηλ. 213 13 20 684 και φαξ 210
52 14 686 (κος Α. Λέκκας), από την επομένη της παραλαβής του τεύχους από τους
υποψηφίους, εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα, έως και δύο (2) ημέρες πριν τη
λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.

