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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη για «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών
πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά θέματα»
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την «Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά θέματα »

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

12η/3/2020 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ακολουθεί .
Η απαίτηση για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία με αποτέλεσμα την μέγιστη
αξιοποίησή τους, την εξωστρέφεια του Δήμου μέσω της αντιπροσώπευσής του σε θεματικά συνέδρια και εκδηλώσεις, την
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού προφίλ του, την μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την υλοποίηση έργων και παροχή
υπηρεσιών, την διασύνδεση και δικτύωση του με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινούς
στόχους και οράματα, οδήγησαν στην ανάγκη ανάπτυξης δραστηριοτήτων που να έχουν ως στόχο την

Ευρωπαϊκής

αντιπροσώπευση του Δήμου, την ενημέρωση για της Ευρωπαϊκές εξελίξεις καθώς και διασύνδεσης με δίκτυα και οργανισμούς σε
όλη την Ευρώπη.

Ο Δήμος για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω, κρίνει σκόπιμο να χρησιμοποιήσει συνδρομητικές
υπηρεσίες από εξειδικευμένους και έμπειρους

συμβούλους, προκειμένου να αναπτυχθεί η απαραίτητη δραστηριότητα

αντιπροσώπευσης, ενημέρωσης και διασύνδεσης.

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Περιγραφή Αγαθού/ών

Παροχή συνδρομητικών
1.

υπηρεσιών πληροφόρησης
για Ευρωπαϊκά θέματα,

S

Ποσότητα

79980000-7

Α/Α

CPV

1

Ενδεικτική

Ενδεικτικό

Τιμή

Κόστος

Μονάδας

χωρίς ΦΠΑ

5.645,16 €

5.645,16 €

Συνολικό
Φ.Π.Α.

Ενδεικτικό
Κόστος

1.354,84 €

7.000,00€

7.000,00 €
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς ανάθεση
υπηρεσίας, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω υπηρεσίας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

χ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πλαίσιο των υπηρεσιών που ο πάροχος θα πρέπει να προσφέρει προς το Δήμο είναι:
Α) Την τακτική και εξειδικευμένη ενημέρωση με ψηφιακά εργαλεία και δια ζώσης για:


Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία καθώς και ευκαιρίες αξιοποίησης τους ανάλογα με τις ειδικές
ανάγκες και χαρακτηριστικά του δήμου.



Θεματικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη.



Ημερίδες πληροφόρησης (π.χ. European Week of Regions and Cities) της ΕΕ.



Ευρωπαϊκές πολιτικές σε τομείς όπως η ενέργεια, η έρευνα & καινοτομία, το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, οι
περιφερειακές πολιτικές, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και τα
δίκτυα, η ψηφιακή οικονομία-διοίκηση-κοινωνία.



Βέλτιστες πρακτικές και νέες τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (έξυπνες πόλεις και προηγμένες τεχνολογίες, κυκλική
οικονομία, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενεργειακή μετάβαση, ενίσχυση της επιχειρηματικότητα και της
εκπαίδευσης, βιώσιμη κινητικότητα, ανοιχτά και μεγάλα δεδομένα, βιώσιμο αστικό Περιβάλλον και ψηφιοποίηση των
Κατασκευών, πολιτιστική κληρονομία, τουρισμός, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις).



Ενημέρωση από εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχει ο φυσικός εκπρόσωπος του Δήμου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο

των υπηρεσιών.
Β) Την παροχή κατάλληλης υποστήριξης και καθοδήγησης με στόχο:


Την διασύνδεση με οργανισμούς που έχουν κοινούς στόχους όπως πόλεις, φορείς, ιδρύματα από όλη την Ευρώπη.



Τον δικτύωση με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και συμπράξεις με σκοπό την ένταξη του δήμου ως εταίρου σε ευρωπαϊκές
προτάσεις που τον ενδιαφέρουν.



Τον εντοπισμό καλών πρακτικών καθώς και την δικτύωση με σκοπό τη δημιουργία σύμπραξης εταίρων για την
υποβολή φακέλων διεκδίκησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο



Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Διαθέσιμο προσωπικό στις Βρυξέλλες για ζητήματα που απαιτούν επιτόπια παρουσία, παροχή γραφείου.

Γ) Συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις τις οποία διοργανώνει ο ανάδοχος*:


Ο πάροχος διοργανώνει εκδηλώσεις δικτύωσης σε Ελλάδα και Βρυξέλλες στις οποίες παρέχει ενημέρωση για καλές
πρακτικές, παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές και workshops.

*Για τις εκδηλώσεις δικτύωσης τις οποίες διοργανώνει ο ανάδοχος και όπου οι συμμετέχοντες εκτός του κόστους μετακίνησης
και διαμονής, επιβαρύνονται και με το κόστος συμμετοχής, οι συνδρομητές της υπηρεσίας απαλλάσσονται από το κόστος
συμμετοχής.
Διάρκεια υλοποίησης:


Η διάρκεια των συνδρομητικών υπηρεσιών ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται την 10/12/2020.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών
πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά θέματα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

κ.α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

(€)
5645,16€

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
5.645,16€

ΔΑΠΑΝΗ

5.645,16€

ΦΠΑ 24%

1.354,84 €

ΔΑΠΑΝΗ

7.000,00 €

Η τιμή μονάδας έχει ληφθεί ύστερα από έρευνα της αγοράς.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας δύναται να γίνει με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στα άρθρα
118 και 328 του Ν. 4412/2016.

Γ.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά συνδρομητικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους και έμπειρους

συμβούλους, προκειμένου να

αναπτυχθεί η απαραίτητη δραστηριότητα αντιπροσώπευσης, ενημέρωσης και διασύνδεσης. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η
ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ του Δήμου, η τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις που τον αφορούν, η μεταφορά καλών
πρακτικών, η υποστήριξη και καθοδήγηση του Δήμου και η διασύνδεση και δικτύωση του στην Ευρώπη.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020, στον ΚΑΕ: 00.6453.0005 με το ποσό των 7.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Άρθρο 2ο -Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Άρθρο 3ο –Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Τεχνική Έκθεση
2) Τεχνικές Προδιάγραφες
3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο -Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής.
Άρθρο 4ο -Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές
ρήτρες .
Άρθρο 5ο –Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και
2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους

διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9
του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου .
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .
Άρθρο 6ο - Πληρωμή
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5,«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και
δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7,η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές
ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).
Άρθρο 7ο -Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα
της διενέργειας της διαδικασίας . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 8ο -Διάρκεια Σύμβαση
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται την 10/12/2020.
Άρθρο 9ο -Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν
υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές

απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή

προσφορά

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη Στυλιανή

