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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. τ.τ. 3796/27-12-2018
Ανακοινώνουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό
διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την
υλοποίηση του έργου “Pathways of Accessible Heritage Tourism” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: τ.τ. 3796/27-12-2018
Προϋπολογισμός: 98.892,50€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (79.752,02 €, άνευ Φ.Π.Α.)
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» με Κωδικό ΣΑΕΠ 2018ΕΠ20860006.
Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διαχείριση του έργου “Pathways
of Accessible Heritage Tourism”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα –
Βουλγαρία 2004-2020. Τα επιμέρους πακέτα εργασίας είναι τα ακόλουθα:
Πακέτο Εργασίας 1 (WP1): Συντονισμός & Διαχείριση Έργου
Δράση: Δραστηριότητες συντονισμού, οικονομικής διαχείρισης και υποβολής αναφορών, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D1.2.2
Πακέτο Εργασίας 2 (WP2): Επικοινωνία και Δημοσιότητα του Έργου
Δράση: Μία (1) Ημερίδα για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D2.2.2
Δράση: Παραγωγή ενός (1) Τουριστικού Οδηγού με πληροφορίες προσβασιμότητας για όλους – Μεταγραφή σε προσβάσιμες
μορφές, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D2.2.3
Πακέτο Εργασίας 4 (WP4): Βελτίωση/Ενίσχυση Ικανοτήτων
Δράση: Συμβολή στην ανάπτυξη κοινής στρατηγικής προσέγγισης και σχεδίου δράσης, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D4.2.1
Δράση: Μία (1) τοπική Ημερίδα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, στο πλαίσιο του παραδοτέου D4.2.4
Δράση: Συμβολή στη Διοργάνωση ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου-Έκθεσης, στο πλαίσιο του παραδοτέου D4.2.5
Πακέτο Εργασίας 5: Προώθηση κληρονομιάς και οικοδόμηση ταυτότητας
Δράση: Παραγωγή ενός (1) ειδικού προωθητικού οπτικοακουστικού βίντεο, στο πλαίσιο του παραδοτέου D5.2.2
Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη
Γλώσσα: Ελληνική
Κωδικοί CPV: 1) 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων, 2) 79952000-2 Υπηρεσίες
εκδηλώσεων και 3) 73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522
Διάρκεια του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 14/12/2019 .
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα
παραρτήματα της.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.595,04€).

ΑΔΑ: 67ΣΛΟΡΡΓ-ΜΕΞ

18PROC004280877 2018-12-28

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και
την 21/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την
25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, ισόγειο.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας www.rdfcm.gr
Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. από το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής
Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., Βασιλίσσης Ολγας 198, τηλ. 2310403003 για διαδικαστικά θέματα
και για τεχνικά θέματα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

