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71202 Ηράκλειο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου:
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την
αξιολόγηση έργων στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b»

Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ.265 τ. Α΄/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/1812-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ.
2014GR16M2OP011).
3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24-8-2015).
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 με την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).
5. Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002, (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), που αφορά στην εκτέλεση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
6. Τη με αρ. 122/18-1-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης
προγράμματος τεχνικής βοήθειας συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης 2014-2020 για το έτος 2016».
7. Τη με Α.Π. 18709 /ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24 02 2016) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
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8. Τη με Α.Π. 814/26-2-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της
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πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΚΡΗΤΗ"

2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000362 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 20142020.
9. Τη με Α.Π. 25945/7-2-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την εγγραφή της ως άνω πράξης στο ΠΔΕ 2016 στη ΣΑΕΠ – 002/1 με
Κωδικό 2016ΕΠ00210003.
10. Την με Α.Π 905/3-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη δημιουργία και
τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
11. Τη με αρ. πρωτ. 1442/7-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 672Β7ΛΚΙ9Θ) περί έγκρισης πρώτης (1ης) της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι 21-3-2016 στον
Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
12. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αξιολόγησης και ένταξης των έργων της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 7b του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.

1. Προσκαλεί τον κ. Σχινά Α. Ιωάννη, ο οποίος έχει εγγραφεί με την με αριθμ. πρωτ 1442/7-42016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής
Βοήθειας της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, να
υποβάλλει τα αιτούμενα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονομική προσφορά του,
προκειμένου να του ανατεθεί η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την αξιολόγηση έργων στο πλαίσιο της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 7b» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Επιλέγεται ο συγκεκριμένος ανάδοχος, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που απαιτούνται για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του
εν λόγω έργου.
2. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 20
της με Α.Π. 18709 /ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24 02 2016) Απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
3. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Μονάδας Α’ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την
αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν/θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης
με Α.Π. 712/22-2-2016 «Δράση 7.b.1: Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου» (ΕΤΠΑ-08/ΟΠΣ 1365) και
κάθε άλλης πρόσκλησης στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7β «Ενίσχυση της
περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με
τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων», του Άξονα 2 «Βιώσιμη
Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.
Στο πλαίσιο του έργου του ο Σύμβουλος αναλαμβάνει να εξετάσει:
1. την πληρότητα των μελετών που συνοδεύουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις (Ε38/2008, Ε41/2005, ΟΜΟΕ) όπως αυτές κάθε φορά
ισχύουν.
2. Την ικανοποίηση των όρων/προϋποθέσεων που τίθενται στις εγκρίσεις των μελετών
από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Εγκρίσεις Αρχαιολογικών
Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Δασών κλπ)
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3. Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (ποσότητες εργασιών, είδη
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εργασιών, τιμολόγια) σε σχέση
με τις εγκεκριμένες μελέτες.

4. Την ρεαλιστικότατα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
4. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης,
καθόλη τη διάρκεια του έργου.
5. Ως παραδοτέα του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει «Έκθεση Αξιολόγησης» για κάθε
μία από τις μελέτες που θα εξετάσει, η οποία θα έχει τα περιεχόμενα που καταγράφονται στο
Παράρτημα Ι. Κάθε «Έκθεση αξιολόγησης» υποβάλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
μετά την ολοκλήρωση της.
Παράλληλα ο ανάδοχος παραδίδει Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης του έργου ανά τετράμηνο
αναφοράς και Τελική Έκθεση Υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης.
Η επιτροπή θα συντάσσει, πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το οποίο θα εγκρίνονται και
θα παραλαμβάνονται τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε
λύση της σύμβασης.
6. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή σχετικής
σύμβασης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο και ανάλογα με τον χρόνο υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης των Έργων από του δικαιούχους, η διάρκεια της σύμβασης καθώς
και ο χρόνος ολοκλήρωσης Παραδοτέων/ Εργασιών ενδέχεται να τροποποιηθεί κατόπιν
συμφωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα
Αρχή θα ενημερώνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος γραπτώς τον Ανάδοχο για πιθανές
μεταθέσεις εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών ή προθεσμιών παραδοτέων.
7.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
Η αμοιβή του αναδόχου θα αποδοθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:




Α΄, Β΄, δόση ποσού τριών χιλιάδων (3.000 €) Ευρώ ήτοι 30% της συνολικής
ου
ου
αμοιβής πλέον ΦΠΑ στο τέλος του 1 και 2 τετραμήνου αντίστοιχα από
την υπογραφή της σύμβασης
Γ΄ δόση-αποπληρωμή ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) Ευρώ ήτοι 40%
της συνολικής αμοιβής πλέον ΦΠΑ με την ολοκλήρωση του Φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης.

Η καταβολή της κάθε δόσης θα γίνει μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και παραδοτέων του
τετραμήνου αναφοράς και την σύνταξη του αντίστοιχου «Πρωτοκόλλου Παραλαβής
Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει μετά τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
Υπηρεσιών».
Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002, και την με Α.Π. 134453/23-122015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α.
46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))».
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O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία

16PROC004652777
2016-06-24
σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.

8. Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλλει στα γραφεία της ΕΥΔ
ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202,
μέχρι 4 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 9.00 – 14.00:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:


δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο.



Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.



Είναι φορολογικά ενήμερη



Είναι ασφαλιστικά ενήμερη

2. Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει την περιγραφή της μεθοδολογίας και
των μέσων για την υλοποίηση του έργου (σε σχέση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων 3, 4 και 5)
3.

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.

O Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Εσωτερική Διανομή
-

Προιστ Μονάδας Α΄, Β2΄, Γ΄

-

Χρον. Αρχείο
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Αντικείμενο Συμβούλου
Α.

Εξέταση πληρότητας

και

σαφήνειας του

προτεινόμενου

φυσικού

αντικειμένου του οδικού έργου
Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου του προτεινόμενου
οδικού έργου όπως αυτό αποτυπώνεται στις εγκεκριμένες μελέτες και αδειοδοτήσεις.
Συγκεκριμένα θα εξεταστούν:






η εκπόνηση/ πληρότητα του συνόλου των απαιτούμενων μελετών βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας, η αλληλουχία τους, καθώς και η καθ΄ αρμοδιότητα έγκρισή τους, όπως αυτές
αποτυπώνονται: ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
η εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων συμφώνα με τον
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, καθώς και η
ενσωμάτωση στις μελέτες ωρίμανσης του έργου, τυχόν όρων η προϋποθέσεων που
τίθενται σ΄ αυτές
τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του έργου, η εφαρμογή των
Οδηγιών Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΟΜΟΕ) καθώς και η εφαρμογή των σχετικών
Οδηγιών σχετικά με τις απαιτούμενες διατομές

Β. Εξέταση ρεαλιστικότητας του προτεινόμενου προϋπολογισμού του οδικού
έργου
Θα εξεταστούν:



η ενσωμάτωση του συνόλου των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στις εγκεκριμένες
μελέτες και αδειοδοτήσεις.
η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού όσον αφορά στα προτεινόμενα άρθρα,
στην τεκμηριωμένη κοστολόγηση τους (π.χ κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του
αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων
τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου), στις
κατάλληλες/ορθές ποσότητες των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη και τις υποβληθείσες
προμετρήσεις του οδικού έργου κλπ.

Γ. Ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του
οδοκού έργου
Θα εξεταστούν:





τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο δυσκολίας του οδικού έργου
η επιλεγμένη μέθοδος υλοποίησης
οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά
ευρήματα κλπ
το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία

σελ. - 5 -

