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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Απευθείας Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών
οικονομικής & διοικητικής διαχείρισης του έργου στο πλαίσιο του Παραδοτέου D.1.1.3
Project Financial and Administrative Management για τις ανάγκες του έργου με τίτλο
«CULTURE BRANDING - STRENGTHENING EXTROVERSION – CULTURE PLUS», κωδ. 5724.
Το έργο με τίτλο «CULTURE BRANDING - STRENGTHENING EXTROVERSION – CULTURE PLUS»,
κωδ. 5724, που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα
οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των
κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την
παροχή υπηρεσιών οικονομικής & διοικητικής διαχείρισης του έργου στο πλαίσιο του
Παραδοτέου D.1.1.3 Project Financial and Administrative Management. Ο συνολικός
προϋπολογισμός για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 9.000 €
(συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης του Πίνακα Β.
Η προσφερόμενη υπηρεσία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που αναφέρονται
στον Πίνακα Α και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την παροχή της υπηρεσίας (κόστος μετακινήσεων,
τηλεφωνίας κλπ) θα βαρύνει τον πάροχο της υπηρεσίας. Τα παραδοτέα θα παραδοθούν στον
Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.) του έργου, στην πόλη του Βόλου, σε μορφή που θα υποδειχθεί
από τον ίδιο (έντυπη ή/και ηλεκτρονική).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Ε.Υ. για την
πορεία των εργασιών του και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύπτει ή δύναται να
προκύψει κατά την εκτέλεσή τους, να συνεργάζεται με τον Ε.Υ., να ζητά έγκαιρα και με
σαφήνεια οιαδήποτε διευκόλυνση ή πληροφορία απαραίτητη για την εκπλήρωση του
αντικειμένου της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό
καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών,
της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί απαραίτητο.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την 06/11/2018 στις 14.00 μ.μ.
με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για την Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 27904,
29/10/2018, για το έργο με Κωδ. (5724), στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Γιαννιτσών & Λαχανά –Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος), υπόψη κ. Αλέξιου Μιχαήλ
Δέφνερ και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική ανάλυση του τρόπου υλοποίησης του υπό
ανάθεση έργου και την συνολική τιμή προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί για την
τεκμηρίωση γνώσεων ή/και εμπειρίας σε σχέση με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.
Η αναθετούσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση να ματαιώσει εν μέρει ή και στο
σύνολό της την παρούσα πρόσκληση.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των προμηθευόμενων υπηρεσιών και την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως 18/6/2020.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016,
θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
-

Φορολογική ενημερότητα (για γενική χρήση για φορείς εκτός κεντρικής διοίκησης)
Ασφαλιστική ενημερότητα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας
Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας

Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος,
κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).
Συνημμένα: Παράρτημα Α. Αντικείμενο Σύμβασης
Παράρτημα Β. Κριτήρια Αξιολόγησης

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καθηγητής Δέφνερ Αλέξιος-Μιχαήλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –
ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Culture Branding
– Strengthening Extroversion με ακρωνύμιο Culture Plus» και ακρωνύμιο CULTURE
PLUS, ως επικεφαλής εταίρος
Στο έργο συμμετέχουν εκτός του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Εταιρεία Τουρισμού
Δυτικής Μακεδονίας και από την πλευρά της Αλβανίας το Κέντρο Μελετών και
Ανάπτυξης, ο Δήμος Αργυροκάστρου και το Γεωργικό Πανεπιστήμιο των Τυράννων.
Μέσω της υλοποίησής του, το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να εισαγάγει το rebranding
στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της ενίσχυσης και επιδέξιας προώθησης των
οικολογικών πολιτιστικών πόρων, με επίκεντρο την τουριστική ανάπτυξη. Η
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Αλβανίας φαίνεται να έχει αρνητική εικόνα και για
τις δύο χώρες και γενικά για την Ευρώπη. Αυτή η κακή εικόνα υπονομεύεται περαιτέρω
από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που καθορίζει σήμερα την περιοχή. Το γεγονός
αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό, όταν συγκρίνεται η μεθοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας με
άλλες ευρωπαϊκές διασυνοριακές περιοχές με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά. Η
σημερινή, μάλλον υπονομευμένη, εικόνα της περιοχής δεν είναι συμβατή με τις
πραγματικές ιδιότητες και τις δυνατότητες. Χαρακτηριστικό είναι ότι περιοχές με
καθαρή φυσική ομορφιά, πολιτιστικούς πόρους ενσώματης και άυλης κληρονομιάς δεν
έχουν ακόμη προωθηθεί ή αξιοποιηθεί. Ως αποτέλεσμα, η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα
δεν έχει ακόμη προωθηθεί επαρκώς.
Αντικείμενα της παρούσας αποτελεί το παραδοτέο: D.1.1.3 – Οικονομικός και Διοικητικός
Διαχειριστής έργου
Στο πλαίσιο του ανωτέρω παραδοτέου τα καθήκοντα του συμβούλου αναλύονται ως
εξής:
1. Προσδιορισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Ο.Δ.Ε (Ομάδα Διοίκησης
Έργου) του φορέα ανάλογα με τις ανάγκες των επί μέρους δράσεων του έργου.
2. Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ο.Δ.Ε (Ομάδα Διοίκησης Έργου)

στη

συνεργασία με τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου στην
ορθή προβολή & δημοσιότητα του

3. Υποστήριξη στην τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που
απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα του έργου
4. Υποστήριξη έναντι των υποχρεώσεων στην Διαχειριστική αρχή και κάθε άλλη
αρμόδια αρχή
5. Συμμετοχή σε συναντήσεις που αφορούν στο έργο εφόσον αυτό κρίνεται
σκόπιμο και υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης του συμβούλου
6. Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες, την διοργάνωση των
συναντήσεων του εταιρικού σχήματος όπως προβλέπεται στο έργο
7. Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπιση
χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
8. Μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται να έχουν πραγματοποιηθεί για το
σκοπό υλοποίησης του έργου και να είναι επιλέξιμες
9. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Παραδοτέο σύμβασης
Παραδοτέο
Οικονομική
&
διοικητική
διαχείριση
του έργου

Ημερομηνία
ολοκλήρωσης
18 Ιουνίου
2020*

Άλλες
απαιτήσεις
Το κείμενο
πρέπει να
είναι στην
αγγλική
γλώσσα

Κοστολόγηση παραδοτέου ανά έτος
2018
2019
2020
3000
3000
3000
-έναρξη του
-επικοινωνία
-επικοινωνία
έργου
με εταιρικό
με εταιρικό
-επικοινωνία
σχήμα
σχήμα
με εταιρικό
σχήμα
προετοιμασία προετοιμασία
εκθέσεων
εκθέσεων
προετοιμασία
προόδου
προόδου
εκθέσεων
προόδου
προετοιμασία προετοιμασία
υποχρεώσεων υποχρεώσεων
προετοιμασία απέναντι στη απέναντι στη
υποχρεώσεων διαχειριστική διαχειριστική
απέναντι στη
αρχή
αρχή
διαχειριστική
αρχή

*ενδέχεται να υπάρχει τροποποίηση στις ημερομηνίες ανάλογα με την πορεία του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς
Κριτήριο
Τεχνική ανάλυση του τρόπου υλοποίησης του υπό ανάθεση
έργου
Κατάλογος έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας
Βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου

Βαθμολόγηση
40%
40%
20%

