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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δ ή μ ο ς Θ έ ρ μ ο υ , μ ε τ ά τ η ν α ρ ι θ μ . 3 0 / 2 0 1 9 ( Α Δ Α : ΩΜΒΖΩΡΑ-ΗΩ9 ) α π ό φ α σ η τ η ς
Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη : «Την
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: Α) 1. υπηρεσιών διοίκησης, συντονισμού , παρακολούθησης ,
αξιολόγησης

και τεχνικής υποστήριξης

2. οικονομικής διαχείρισης και επαλήθευσης δαπανών.

Β)

υπηρεσιών συλλογής δεδομένων ιστοσελίδας για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CROSS THE GAP:
Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική
και πολιτιστική ένταξη), με κωδικό έργου ΜΙS: 5003361»,ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160038, που έχει
ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 20142020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 48.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με
κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για το
σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος»

Η παρούσα προκήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

TMHMA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ CPV: 75112100-5
Παραδοτέα:
1.5.2 Τεχνικός συντονισμός του έργου
1.5.3 Διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων του
προγράμματος στο Θέρμο (ανάθεση υπηρεσιών
μετάφρασης , ενοικίασης οπτικοακουστικού
εξοπλισμού, και υπηρεσιών τροφοδοσίας)
1.5.4 Υπηρεσίες διευθυντή έργου (εκπόνηση τεσσάρων
εκθέσεων προόδου)
1.5.5- Διοίκηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του
έργου
2α . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CPV:
79412000-5
Παραδοτέα:
1.5.4 – Οι χρηματοοικονομικές ενέργειες του έργου
2β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ (€)

19.838,71

16.129,03

ΣΥΜΠ. ΦΠΑ (€)

24.600,00 €

20.000,00 €
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ CPV:79211200-8
Παραδοτέα:
1.5.4 – Εξακρίβωση των δαπανών που καταβλήθηκαν
(τέσσερις έλεγχοι)

Β

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CPV: 72314000-9
Παραδοτέο - 2.5.1 - Υπηρεσίες συλλογής και
προετοιμασίας περιεχομένου για καταχώρηση στην
ιστοσελίδα του έργου.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.822,58

3.500,00 €

38.790,32€

48.100,00 €

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της σχετικής Διακήρυξης.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής για το σύνολο των
υπηρεσιών κάθε τμήματος του διαγωνισμού.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11- 4 -2019 στην έδρα του Δήμου Θέρμου στο Δημοτικό κατάστημα
Θέρμου , Πλατεία Οικ. Νικολίτσα , 30 008 στο Θέρμο., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2019.
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά

στο Δήμο Θέρμου, πλατεία οικ. Νικολίτσα, Τ.Κ.

30008,
μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στο Τεχνικό Γραφείο του Δήμου Θέρμου , Δημαρχείο Θέρμου, πλατεία
οικ. Νικολίτσα, τηλ. 2644360127 (αρμόδιος κ. Απόστολος Τσινιάς). , κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ.
έως τις 15.00 μ.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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