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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου «Σύµβουλος λογιστικής Υποστήριξης της Ε∆Α
Περιφέρειας Κρήτης»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόµου 3614/3-12-2007 για τη «∆ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Την µε αριθ. πρωτ. 9776/ΕΥΣ1129/29-2-2008, (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) Κ.Υ.Α.,
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41549/Γ’ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/08-12-2000 (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α.
Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, µε σκοπό την αναδιάρθρωση της
Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», µε την οποία συστάθηκε
Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης,
3. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας –
στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3 και
άρθρο 8 παρ. 3.
4. Τη µε αρ. 26397/ΕΥΣΣΑΑΠ 903/26-5-2009 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας &
Οικονοµικών περί έγκρισης ετήσιου προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013».
5. Τη µε Α.Π. 515/12-2-2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «Σύµβουλοι Εµπειρογνώµονες
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-1013 (κωδ. ΟΠΣ 292650), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη µε Α.Π.
4922/24-11-2010 1η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.
6. Την µε Α.Π. 10130/∆Ε-773/2-3-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έγκριση ένταξης του έργου στο Π∆Ε 2010 µε
Κωδ. 2010ΕΠ00280012 και τίτλο «Σύµβουλοι Εµπειρογνώµονες Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης».
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7. Την µε Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
Οικονοµικών σχετικά µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΥΠΑΣΥ∆).
8. Τη µε Α.Π. 57660/ΕΥΣΣΑΑΠ 3402/17-10-2010 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον «καθορισµό των στοιχείων των
Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και
έγκρισίς τους».
9. Τις ανάγκες της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για τη
λογιστική υποστήριξη της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρµογής του ΕΠ Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
ΚΑΛΕΙ
φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σχετικά µε την υποβολή τεχνικής
και οικονοµικής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών
του έργου «Σύµβουλος
λογιστικής Υποστήριξης της Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης»
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το Αντικείµενο του έργου είναι η λογιστική υποστήριξη της υλοποίησης του
προϋπολογισµού της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρµογής του ΕΠ Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013.
Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

Την αναλυτική παρακολούθηση σε επίπεδο ηµέρας των υποχρεώσεων της
Υπηρεσίας σε προµηθευτές και συνεργάτες.

•

Την ανάλυση των λογαριασµών, σύµφωνα µε την περιγραφή τους στον
προϋπολογισµό του ετήσιου προγράµµατος της Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρµογής του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, για να είναι δυνατή η
άµεση παρακολούθηση της εκτέλεσής του.

•

Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την απόδοση των παρακρατούµενων φόρων
των παραστατικών πληρωµής.

•

Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εµπλεκοµένων τραπεζικών λογαριασµών,
αναλυτικά κατά λογαριασµό.

•

Την προετοιµασία των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα να κατατεθούν στην
Υ∆Ε, προκειµένου να ελεγχθεί η διαχείρισή τους.

•

Την αρχειοθέτηση των παραστατικών σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν
από τον τρόπο ελέγχου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής.

•

Την έκδοση των βεβαιώσεων παρακρατηµένων φόρων των προµηθευτών και
συνεργατών της Υπηρεσίας.

•

Την κατάρτιση και υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων και
αµοιβών προµηθευτών και συνεργατών στην αρµόδια ∆ΟΥ.

•

Την εκτύπωση όλων των λογιστικών πράξεων µε ηµερολογιακή σειρά, καθώς και
της αναλυτικής κίνησης όλων των λογαριασµών.

2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι Ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΠΕ συναφές µε το αντικείµενο.
Να έχουν άριστη γνώση του προγράµµατος «soft-one».
Να έχουν εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο, τουλάχιστον δύο χρόνια.
Λοιπά προσόντα (µεταπτυχιακό, προϋπηρεσία κλπ) θα συνεκτιµηθούν.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εκατό ευρώ
(22.100,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ∆εν προβλέπεται
αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών
που θα αναλάβει, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών
προσώπων ή άλλων οργανισµών.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «Σύµβουλοι Εµπειρογνώµονες
Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής
Αρχής
Περιφέρειας
Κρήτης»
και
Κ.Α.
στο
Π∆Ε
2010ΕΠ00280012.
O τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ
αυτού και του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης.
Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραµµα Α’ της Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρµογής
του
ΕΠ
Κρήτης
και
Νήσων
Αιγαίου
2007-2013
και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς πόρους.
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η διάρκεια του έργου είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης έως
31-12-2011.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων
παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής
(Ε.Ε.Π.) που θα οριστεί στη σύµβαση.
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα έχει την πλήρη επιµέλεια της λογιστικής
υποστήριξης της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρµογής του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013.
Ο Ανάδοχος σε µηνιαία βάση θα προετοιµάζει τις αποδόσεις λογαριασµών στην Υ∆Ε του
Νοµού Ηρακλείου, στην Τράπεζα Ελλάδος στη ∆ΟΥ και γενικά θα επιµελείται του
αντικειµένου που έχει περιγραφεί στην παράγραφο 1. Όλα αυτά θα τηρούνται σε αρχείο,
το οποίο θα αποτελεί και το παραδοτέο του Αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Επίβλεψης-Παραλαβής παρακολουθεί και αξιολογεί
το έργο του αναδόχου και εφόσον είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση,
παραλαµβάνει και προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής».
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα, να υποβάλει
ενδιαφέροντος που πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω:

πρόταση

εκδήλωσης

5.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και το προφίλ του προσφέροντος φυσικού
προσώπου.
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
των οποίων έλαβε γνώση
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου
• Είναι φορολογικά ενήµερος
• Είναι ασφαλιστικά ενήµερος
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5.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Θα περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του έργου
υπογεγραµµένη, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ
και µε ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως
και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο.
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή στα γραφεία της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Περιφέρειας Κρήτης, ∆ουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, µέχρι 07 – 01 2011 ηµέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 9.00 – 14.00.
∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω:
1.
ΕΛΤΑ
2.
Εταιριών Ταχυµεταφορών
Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν
µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, µέχρι την ως άνω ηµέρα
και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία
σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
3.
Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης πριν ή κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα.
Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία
και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο:
«Σύµβουλος λογιστικής Υποστήριξης της Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης»

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή (εκτός
φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την
προσφορά.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους επιµέρους φακέλους:
• Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο
• Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή
αποκλεισµού και περιέχει µόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονοµικής Προσφοράς του
προσφέροντος.
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από τον προσφέροντα όλων των όρων της πρόσκλησης.
Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει
παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα.
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα
συγκροτηθεί µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης.
Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση τη συµφερότερη Προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη
συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και
των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών.
7.1 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς
Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 80%.
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει, επίσης, και
τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισµα 100.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου για την
αποτελεσµατική υλοποίησή του.
Β Εµπειρία στην υποστήριξη λογιστηρίου.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
50%
50%

100%

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθµολογήσει τις τεχνικές προσφορές.
7.2 Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 20%.
7.3 Τελική αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον
παρακάτω τύπο:
Tj = 0,8 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj] + 0,2 x Oj όπου:
Tj
: η συνολική βαθµολογία της πρότασης j
Aj , Βj
: η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β,
για την πρόταση j σε κλίµακα 0-10
Oj
: η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς
για την πρόταση j σε κλίµακα 0-10
σ1 , σ2 ,
: οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β,
αντίστοιχα
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε την υψηλότερη συνολική
βαθµολογία. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα
ανωτέρω κριτήρια.
Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία,
χωρίς υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης στους προσφέροντες.
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Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από την Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, τηλ.: 2813-404502 κα. Χ.Ψαρουδάκη και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pepkritis.gr

Ο Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας Κρήτης
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Προϊστάµενος Υπηρεσίας
2. Αν. Προϊσταµένη Υπηρεσίας
3. Προϊστάµενοι Μονάδων Α’ - ∆’
4. Φάκελος Έργου
5. Χρονολογικό Αρχείο

Αθανάσιος Καρούντζος
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