Πρόζκληζη για σποβολή προζθορών «Παροτή μεηαθορικών μέζων και σπηρεζιών
μεηαθοράς, καθώς και αρτειοθέηηζη θακέλων και οργάνωζη αρτείοσ για ηην Διδική
Τπηρεζία Δθαρμογής, Αγηζιλάοσ 23-25 - Αθήνα»
Η ΔΥ Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηοωμενυν Δνεπγειϊν απψ ηο ΔΚΤ ζηο πλαίζιο ηυν απμοδιοηήηυν ηηρ ππψκειηαι
να αναθέζει ηο έπγο «Παροτή μεηαθορικών μέζων και σπηρεζιών μεηαθοράς, καθώς και αρτειοθέηηζη
θακέλων και οργάνωζη αρτείοσ για ηην Διδική Τπηρεζία Δθαρμογής, Αγηζιλάοσ 23-25 - Αθήνα», ηο οποίο
σπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δθνική Τεσνική Βοήθεια έηοςρ 2009. Για ηην επιλογή ηος αναδψσος ηος έπγος θα
ηηπηθοων οι διαηάξειρ ηος ΠΓ 4/2002 (ΦΔΚ 3/Α/14.1.2002).
Πποζθοπέρ μποποων να ςποβάλλονηαι μέσπι και ηην Παπαζκεςή 27 Φεβποςαπίος 2009 και ϊπα 13.00 ζηα
γπαθεία ηηρ ΔΥ Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηοωμενυν Δνεπγειϊν απψ ηο ΔΚΤ, Αγηζιλάος 23-25, 104 36, 2oρ
ψποθορ. Πληποθοπίερ ζηα ηηλέθυνα 210 527 1101 (κα Γ. Φπςζοωλη), 210 527 1113 (κα Φ. Σηαζινοω).

Διδική Τπηρεζία Δθαρμογής σγτρημαηοδοηούμενων Δνεργειών από ηο Δσρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο
Μονάδα Δ’

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«Παροτή μεηαθορικών μέζων και σπηρεζιών μεηαθοράς, καθώς και αρτειοθέηηζη
θακέλων και οργάνωζη αρτείοσ για ηην Διδική Τπηρεζία Δθαρμογής, Αγηζιλάοσ 23-25 Αθήνα»

Ι.

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Σίηλος Έργοσ: «Παροτή μεηαθορικών μέζων και σπηρεζιών μεηαθοράς, καθώς και αρτειοθέηηζη

θακέλων και οργάνωζη αρτείοσ για ηην Διδική Τπηρεζία Δθαρμογής, Αγηζιλάοσ 23-25 Αθήνα»
Σόπος: Αθήνα, έδπα ΔΥ Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηοωμενυν Δνεπγειϊν απψ ηο ΔΚΤ, Αγηζιλάος 23-25
Αναθέηοσζα Αρτή : Διδική Υπηπεζία Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηοωμενυν Δνεπγειϊν απψ ηο Δςπυπαφκψ
Κοινυνικψ Ταμείο) ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Γιασείπιζηρ Κοινοηικϊν και Άλλυν Πψπυν ηος Υποςπγείος
Απαζσψληζηρ και Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ.
Γιάρκεια: Απψ ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ, έυρ 30 Ιοςνίος 2009.
Προϋπολογιζμός: Γεν θα ςπεπβεί ηο ποζψν ηυν

είκοζι ηεζζάπυν σιλιάδυν εςπϊ (24.000€), μη

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ.
Υρημαηοδόηηζη: Το έπγο σπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δθνική Τεσνική Βοήθεια έηοςρ 2009.
Γικαίωμα Τποβολής Προζθοράς: Φςζικά ή νομικά ππψζυπα.
Μέθοδος Ανάθεζης: Η ανάθεζη και η εκηέλεζη ηος έπγος θα ππαγμαηοποιηθεί, ζωμθυνα με ηο ΠΓ 4/2002.

Πληροθορίες: ΔΥ Δθαπμογήρ Σςγσπημαηοδοηοωμενυν Δνεπγειϊν απψ ηο ΔΚΤ 210 527 1101 (κα Γ. Φπςζοωλη),
210 527 1113 (κα Φ. Σηαζινοω)
Τποβολή προζθορών: Οι πποζθοπέρ θα ςποβληθοων ζηη γπαμμαηεία ηηρ ΔΥΔ-ΔΚΤ (Αγηζιλάος 23 – 25,
Αθήνα ηκ 104 36, 2ορ ψποθορ), ηο απγψηεπο έυρ ηην Παπαζκεςή 27 Φεβποςαπίος 2009 και ϊπα 13.00.

ΙΙ.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ

Α.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ανηικείμενο ηος έπγος αποηελεί η παποσή ςπηπεζιϊν μεηαθοπάρ και μεηαθοπικϊν μέζυν, καθϊρ και ηην
απσειοθέηηζη θακέλυν και οπγάνυζη απσείος ζωμθυνα με ηιρ ςποδείξειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ.
Αναλςηικψηεπα θα απαζσολοωνηαι εκ μέποςρ ηος Αναδψσος 2 άηομα καθημεπινά απψ Γεςηέπα έυρ Παπαζκεςή
και πεπί ϊπα 09.00π.μ. έυρ 17.00 μ.μ., με ανηικείμενο ηη μεηαθοπά και ηαξινψμηζη ηυν θακέλυν ηηρ
Αναθέηοςζαρ Απσήρ ζηοςρ σϊποςρ αςηήρ ή ψπος αλλοω ςποδεισθεί απψ ηην Αναθέηοςζα Απσή, καθϊρ και ηην
απσειοθέηηζη ηος απσείος. Σε πεπίπηυζη πος σπειαζθεί να επγαζθοων ζε πενθήμεπη βάζη παπαπάνυ άηομα ή
θα απαιηηθεί η απαζσψληζή ηοςρ ζε απγίερ ή Σαββαηοκωπιακα, ο Ανάδοσορ θα ενημεπϊνεηαι γπαπηϊρ (με
ηηλεομοιοηςπία και αποζηολή επιζηολήρ).
Οι υρ άνυ αναθεπψμενοι θάκελοι ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ θα μεηαθέπονηαι απψ ηον Ανάδοσο
ζςζκεςαζμένοι ζε σαπηοκιβϊηια, απψ ηοςρ σϊποςρ ηος κηιπίος ππορ ηοςρ σϊποςρ πος κάθε θοπά απαιηείηαι
απψ ηην Αναθέηοςζα Απσή για να καλωπηει ηιρ ανάγκερ ηηρ.
Β.

ΚΟΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ο πποχπολογιζμψρ ηος παπψνηορ έπγος δεν θα ςπεπβεί ηο ποζψν ηυν είκοζι ηεζζάπυν σιλιάδυν εςπϊ (24.000
€), μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ.
Η καηαβολή ηος ζςμβαηικοω ηιμήμαηορ μποπεί να γίνει ημημαηικά και ζςνδέεηαι με ηην (ημημαηική) παπάδοζη ηος
έπγος.
Σηον πποχπολογιζμψ ηος έπγος ζςμπεπιλαμβάνονηαι η αμοιβή ηος Αναδψσος, οι αμοιβέρ ηυν ζςνεπγαηϊν ηος, οι
αμοιβέρ ηος ηεσνικοω και λοιποω πποζυπικοω, ηο οποίο θα απαζσοληθεί ζηο έπγο, ηα αναλϊζιμα και λοιπά
ςλικά πος θα σπηζιμοποιηθοων, ηα γενικά ή ειδικά για ηην ζςγκεκπιμένη πεπίπηυζη έξοδά ηος,
ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν αζθαλιζηικϊν ειζθοπϊν και πάζηρ θωζευρ θοπολογικϊν ή άλλυν επιβαπωνζευν
ςπέπ ηος Γημοζίος ή ςπέπ οιοςδήποηε ηπίηος ή πποζηηθένηορ και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο πος απαιηείηαι ή
επιβαπωνει ηη διεξαγυγή ηος έπγος.

ΙΙΙ.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ

Γικαίυμα ςποβολήρ πποζθοπάρ έσει κάθε θςζικψ ή νομικψ ππψζυπο. Το θςζικψ ή νομικψ ππψζυπο ππέπει να
είναι εγκαηεζηημένο ζε Κπάηορ Μέλορ ηηρ Δ.Δ.
Απψ ηο δικαίυμα να ςποβάλοςν πποζθοπά αποκλείονηαι:
α)

οι πποζθέπονηερ, ζε βάπορ ηυν οποίυν ςπάπσει οπιζηική καηαδικαζηική απψθαζη, γνυζηή ζηην
αναθέηοςζα απσή, για ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνυζη, δυποδοκία, απάηη ή νομιμοποίηζη εζψδυν
απψ παπάνομερ δπαζηηπιψηηηερ.

β)

οι πποζθέπονηερ, πος βπίζκονηαι ζε πηϊσεςζη, εκκαθάπιζη, παωζη δπαζηηπιοηήηυν, αναγκαζηική
διασείπιζη ή αναγκαζηικψ ζςμβιβαζμψ ή ενανηίον ηυν οποίυν έσει κινηθεί διαδικαζία κήπςξηρ ζε
πηϊσεςζη, εκκαθάπιζη αναγκαζηικήρ διασείπιζηρ ή πηυσεςηικοω ζςμβιβαζμοω.

γ)

οι πποζθέπονηερ, πος έσοςν καηαδικαζθεί για αδίκημα πος αθοπά ζηην επαγγελμαηική διαγυγή, βάζει
απψθαζηρ με ιζσω δεδικαζμένος ή έσοςν διαππάξει επαγγελμαηικψ παπάπηυμα, πος μποπεί να
διαπιζηυθεί με οποιοδήποηε ηπψπο απψ ηην αναθέηοςζα απσή.

Ο πποζθέπυν θα ππέπει να διαθέηει επαγγελμαηική εμπειπία ζε ζςναθή έπγα, ηα οποία έσει αναλάβει και
ολοκληπϊζει ζηην Δλλάδα ή ζηο εξυηεπικψ.
Ο Ανάδοσορ δεν θα μποπεί να ανηικαηαζηαθεί μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος, συπίρ ηην έγγπαθη ζςναίνεζη
ηηρ Αναθέηοςζαρ.

ΙV.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Κάθε ενδιαθεπψμενορ θα ππέπει να ζςνηάξει ηην πποζθοπά ηος ζηην ελληνική γλϊζζα και να ηην ςποβάλει ζε
ενιαίο κλειζηψ θάκελο ζηη γπαμμαηεία ηηρ ΔΥΔ-ΔΚΤ, επί ηηρ οδοω Αγηζιλάος 23-25, 2ορ ψποθορ, έυρ ηην
Παπαζκεςή 27 Φεβποςαπίος 2009 και ϊπα 13.00.
Κάθε πποζθοπά θα ππέπει να ζςνοδεωεηαι απψ διαβιβαζηικψ έγγπαθο, ζηο οποίο θα αναγπάθεηαι ο ηίηλορ ηος
έπγος, και θα πεπιλαμβάνει ζε ενιαίο θάκελο ηα ακψλοςθα:
Α)

Υπεωθςνη δήλυζη απψ ηον πποζθέπονηα ψηι δεν εμπίπηει ζηοςρ λψγοςρ αποκλειζμοω ηυν παπαγπάθυν
III α, β, γ ηηρ παποωζαρ.

Β)

Παποςζίαζη ηος γπαθείος ή ηηρ εηαιπείαρ ηος πποζθέπονηορ, καθϊρ και ηηρ επαγγελμαηικήρ εμπειπίαρ ζε
ζςναθή έπγα, ζωμθυνα με ηα αναθεπψμενα ζηο ζημείο ΙΙΙ ηος παπψνηορ.

Γ)

Γιοίκηζη ηος Έπγος : ηον Υπεωθςνο Έπγος,

Γ)

Κοζηολψγηζη ηος έπγος ζε εςπϊ (€), ζωμθυνα με ηα αναθεπψμενα ζηο ζημείο ΙΙ.Β ηος παπψνηορ

V.

ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΘΔΗ

Η ανάθεζη και η εκηέλεζη ηος έπγος θα ππαγμαηοποιηθεί, ζωμθυνα με ηο ΠΓ 4/2002.

Κπιηήπια για ηην επιλογή ηος Αναδψσος αποηελεί η σαμηλψηεπη απψ οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά.
Ο ανάδοσορ ηος έπγος ςποσπεοωηαι ηο απγψηεπο μέζα ζε 8 ημέπερ απψ ηην παπαλαβή ηηρ Απψθαζηρ ηος
Γενικοω Γπαμμαηέα Γιασείπιζηρ Κοινοηικϊν και Αλλυν Πψπυν πος θα εκδοθεί για ηην ανάθεζη ηος παπψνηορ
έπγος, να καηαθέζει ζηην ΔΥ Δθαπμογήρ ζςγσπημαηοδοηοωμενυν Δνεπγειϊν απψ ηο ΔΚΤ εγγςηηική επιζηολή
καλήρ εκηέλεζηρ ηος έπγος, ωτοςρ 10% επί ηος ζςμβαηικοω ηιμήμαηορ μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ,
πποκειμένος να ςπογπαθεί η ζσεηική ζωμβαζη. Η παπάδοζη ηηρ Απψθαζηρ Ανάθεζηρ ζηον ανάδοσο θα γίνει με
fax.

