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ΑΔΑ: 91Β4ΚΝ3-6ΑΕ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 2972

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«Επικαιροποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης»
Προϋπολογισμός:

30.000,00 €

(με Φ.Π.Α.)

(Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής)

1.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
Λεωφόρου Συγγρού 15 -17
Αθηνά
11743
Ελλάδα
EL30
213-2063629
210 -6910060
a.galiatsatou@patt.gov.gr
Αγγελική Γαλιατσάτου
http://www.ptapatt.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr
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β) Η σχετική προκήρυξη διατίθεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,
Λεωφόρος Συγγρού 15 – 17, 2ος όροφος, 11743 Αθήνα, τηλ. 213-2063629).
2.

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με εφαρμογή του άρθρου 117 του ν. 4412/16, που αναφέρεται στους συνοπτικούς
διαγωνισμούς.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και
αναπτυξιακής παρέμβασης – SocialNetwork Αττική» με κ.α: 2017ΕΠ08510118 και κωδικό ΟΠΣ 5017272 του Ε.Π.
«Αττική» 2014-2020.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851 Η δαπάνη για την
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.
3.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της δαπάνης είναι η παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Αττικής στη σύνταξη και διαμόρφωσης – επικαιροποίηση της «Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής
Ένταξης» της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο αφορά συνοπτικά σε :






Σχεδιασμός, αποστολή, συλλογή και ανάλυση ερωτηματολογίων προς Δήμους και σε κοινωνικούς φορείς της
Περιφέρειας, σε σχέση με τον ΘΣ - 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
οποιοδήποτε διακρίσεων» και γενικότερα, για την χαρτογράφηση της φτώχειας στην Περιφέρεια Αττικής.
Αποτύπωση των υφιστάμενων παρεμβάσεων της Περιφέρειας στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
Επικαιροποίηση αξόνων και προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της
Περιφέρειας.
Επικαιροποίηση των στρατηγικών επιλογών της Περιφέρειας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων
κοινωνικής ένταξης που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Αττική» 2014-2020.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.193,55€, ΦΠΑ: 5.806,45 ευρώ).
Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 79415200-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης
οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου.
Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 85% και η οικονομική προσφορά με συντελεστή
15%.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
4.

Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/08/2018 και ώρα 13:00.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 15 –
17, 2ος όροφος, 11743 Αθήνα, τηλ. 213-2063629), την 7η του μηνός Αυγούστου ημέρα Τρίτη, του
έτους 2018, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
υπηρεσιών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα διαγωνισμών, που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου. Η
ώρα έναρξης του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 13:30 στις 07/08/2018
5. Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια”, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr .
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr/

6.

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα (Τεχνικές Προδιαγραφές, Υποδείγματα Οικονομικής Προσφορών,
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (Παράρτημα Ι)
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ – Παράρτημα ΙΙ).
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα IV)
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Σχέδιο Σύμβασης (Παράρτημα V)
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

7.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα της επίσημης ιστοσελίδας του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Αττικής στην διεύθυνση (URL): http://www.ptapatt.gr/
8. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
9. Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
- Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις
εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
10. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
11. Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται να κατατεθεί από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
12. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει υπεργολάβους.
13. Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο κατακύρωσης του έργου είναι η συμφερότερη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η
οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του
κάθε υποψηφίου αναδόχου. Η τεχνική προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 85% και η οικονομική
προσφορά με συντελεστή 15%.
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14. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο .
15. Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:
α. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η
προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
β. κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ημερομηνία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
16 Χρόνος Υλοποίησης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως
εξής:
α) 1ο Παραδοτέο «Συστημική επικαιροποίηση καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης - οριοθέτηση των
στρατηγικών επιλογών, της Περιφέρειας Αττικής, στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης» σε εξήντα (60) ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Β) 2ο Παραδοτέο «Οι επικαροποιημένοι Άξονες της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης» σε τριάντα
(30) ημέρες από την υποβολή του 1ου Παραδοτέου.

Η
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
26/07/2018

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
26/07/2018

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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