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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προετοιµασία 

φακέλου για την υποβολή αιτήµατος επιβεβαίωσης διαχειριστικής 

επάρκειας της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) κατά το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008» 

Η Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου του έργου «Προετοιµασία 

φακέλου για την υποβολή αιτήµατος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της 

Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) κατά 

το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείρισης των 

αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/14-01-2002) και της µε Α.Π. 

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-

2010).     

 

Περιγραφή αντικειµένου: Το αντικείµενο του αναδόχου θα αφορά στην 

παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, η οποία απαιτείται στην φάση προετοιµασίας του 

φακέλου της ΕΓΣ∆ΙΤ για την επιβεβαίωση της επάρκειας της ως δικαιούχος των 

πράξεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 

2013, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 

53/Α/31.03.2010) και στο πλαίσιο της Υπουργικής Απόφασης 22867/ΕΥΘΥ 984  

(ΦΕΚ 792/Β/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα προβεί: 

1. Στην περιγραφή των βασικών απαιτήσεων για την ΕΓΣ∆ΙΤ, οι οποίες 

καθορίζονται ως  ακολούθως:  

I. Συµβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της µε το 

κοινοτικό και εθνικό νοµοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά µε την 

ανάθεση και υλοποίηση δηµοσίων συµβάσεων. 
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II. Ορισµός των υπηρεσιών ή και των αρµοδίων οργάνων της που είναι 

υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραµµατισµού, ανάθεσης και 

διαχείρισης συµβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του 

φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχείρισης έργου. 

III. Τεκµηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών µε τη µορφή εγχειριδίου ή 

εγγράφων οδηγιών, που χρησιµοποιεί για την λειτουργία του η ΕΓΣ∆ΙΤ. 

IV. Επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής της ΕΓΣ∆ΙΤ, η οποία διασφαλίζει 

επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση 

πληροφοριών και αρχείων. 

2. Στην υποβολή πρότασης προς την ΕΓΣ∆ΙΤ αναφορικά µε τον 

καταλληλότερο τύπο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειάς της (τύπος 

Α, Β, Γ) ανάλογα µε το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει.  

3. Στον προσδιορισµό των παραδοτέων µε λεπτοµερή αναφορά στο 

περιεχόµενο του καθενός βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος.  

∆ιάρκεια της σύµβασης: Ένας  (1) µήνας από την υπογραφή της. 

Προϋπολογισµός: Πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000 €) πλέον Φ.Π.Α. κατ’ ανώτατο 

όριο.  

Το τελικό ύψος της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου για το σύνολο του 

αντικειµένου της σύµβασης θα καθοριστεί από την οικονοµική του προσφορά. 

Η ΕΓΣ∆ΙΤ  διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης του δικαιώµατος προαίρεσης, αν 

παραστεί ανάγκη προς τούτο. 

Επισηµαίνεται ότι η καταβολή της ως άνω αµοιβής συνδέεται µε την επιβεβαίωση 

της διαχειριστικής επάρκειας της  ΕΓΣ∆ΙΤ από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

τού κατά περίπτωση αρµόδιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Η προσφορά θα πρέπει να 

περιλαµβάνει:                                                                                              

α)  βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου το 

εταιρικό προφίλ του, µε συνοπτική παράθεση προηγούµενων συναφών έργων, 

από την οποία να προκύπτει, επί ποινή αποκλεισµού, η εµπειρία του στην 

προετοιµασία φακέλου για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας 

Οργανισµών του ∆ηµοσίου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα για την υλοποίηση 

έργων δηµοσίου χαρακτήρα,  

β) την αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου όπως παρατίθεται ανωτέρω και   

γ) την οικονοµική προσφορά του.  
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Σηµειώνεται ότι η υποβολή των προσφορών σε καµία περίπτωση δε δεσµεύει την 

ΕΓΣ∆ΙΤ για την τυχόν ανάθεση του συγκεκριµένου έργου. Η ανάθεση θα 

πραγµατοποιηθεί µε βάση τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης λαµβάνοντας 

υπόψη και το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν  εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από 

τη ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΓΣ∆ΙΤ, στα γραφεία της στη 

διεύθυνση Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα, σε σφραγισµένο φάκελο και 

µε την ένδειξη: «Προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου “Προετοιµασία 

φακέλου για την υποβολή αιτήµατος επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της 

Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) κατά 

το ελληνικό πρότυπο ELOT 1429:2008”». 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρµογής πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ (Σ∆ΙΤ)» (πράξη µε κωδικό MIS 373366), και 

θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΣΑΕ 019/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερα από το έργο µε κωδικό 2012ΣΕ01980001. 

Η δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 

 

 Ο Ειδικός Γραµµατέας 

 

 

 

 

Νικόλαος Μαντζούφας
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