ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 22/2020

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 49.600,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 60.6473.0004 ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2020, 2021, 2022.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΚΑΙ 109Α ΤΟΥ Ν.
4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΤΟΥ Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/1-42019)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας
2. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή του Έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άγιος Στέφανος, 18/09/2020

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της ∆ιαχείρισης της
Πράξης Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού
Φαρµακείου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Απευθείας ανάθεση
49.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Κωδικοί:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

CPV: 85321000-5 “∆ιοικητικές κοινωνικές υπηρεσίες”
Α∆ΑΜ: 20REQ007401324

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α.: 60.6473.0004 “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού
Φαρµακείου και Παντοπωλείου”

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµόσιων
Συµβάσεων,
ο
αναλογούν
φόρος
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόµιµη κράτηση.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης της πράξης “Κοινωνικό
Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρµακείο” του ∆ήµου ∆ιονύσου και ειδικότερα η υποστήριξη κατά την Υλοποίηση της
Πράξης, κατά την υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ και της διαδικτυακής πλατφόρµας www.socialattica.gr
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο τελικό ποσό των 49.600,00 ευρώ (€) (συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α 24%).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προς τον ∆ήµο των “Εξόδων Λειτουργίας” της πράξης, οι οποίες
εγγράφονται στον κωδικό Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2020 µε τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου
και Παντοπωλείου”.
Η εν λόγω δαπάνη κατανέµεται στους οικονοµικούς προϋπολογισµούς ετών 2020, 2021, 2022 και εγγραφή ποσού
13.228,00 € για το 2020, 18.186,00 για το 2021 και 18.186,00 για το 2022.
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η υπηρεσία θα ανατεθεί απευθείας.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου για τη διαχείριση και παρακολούθησης του φυσικού & οικονοµικού αντικείµενου, όπως
αυτές περιγράφονται στον οδηγό εφαρµογής και λειτουργίας των δοµών Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού
Φαρµακείου, απαιτούν εξειδικευµένη τεχνογνωσία για την εκτέλεση τους. Ειδικότερα, απαιτούνται οι ακόλουθες
υπηρεσίες:
1α. Αποτίµηση λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου – Φαρµακείου του ∆ήµου πριν την έναρξη
λειτουργίας της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης:
• Αποτύπωση ωφελούµενων ετήσιας χρήσης
• Καταγραφή οικονοµικών δεδοµένων
• Εκτίµηση κόστους λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου
2α. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πράξης:
• παρακολούθηση εξέλιξης του Φυσικού αντικειµένου (∆ραστηριότητες της ∆οµής)
• παρακολούθηση εξέλιξης του Οικονοµικού αντικειµένου (Εξέλιξη υλοποίησης συµβάσεων και χρηµατοδότησης
από την ΕΥ∆ΕΠ).
• τήρηση Φακέλων Έργου (∆ιοικητικού, Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου).
• προετοιµασία του ∆ικαιούχου για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ή ελέγχου από τις αρµόδιες
υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου της Πράξης.
• τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας.
• εκπόνηση συνοπτικής έκθεσης για την υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή εφαρµογής της πράξης και την
κοινωνική ένταξη των ατόµων που χρήζουν στήριξης.
3α. Υποστήριξη κατά την υποβολή στοιχείων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΣΠΑ:
• σύνταξη, υποβολή και τροποποίηση Τεχνικών ∆ελτίων Έργου & Υποέργων (Τ∆Ε &Τ∆Υ) – Νοµικών
∆εσµεύσεων.
• σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων ∆ήλωσης ∆απανών (∆∆∆).
• σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (∆ΠΠΠ).
• σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων Επίτευξης ∆εικτών Πράξης
• επικοινωνία µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας για θέµατα σχετικά µε την εξέλιξη
των πράξεων
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

όποια άλλη απαίτηση σχετίζεται µε την υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ.

•

4α. Τεχνική υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας www.socialattica.gr
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών µέσω οδηγιών και κατευθύνσεων επί των βασικών λειτουργιών της
εφαρµογής (how to).
• Ανταπόκριση σε αιτήµατα των χρηστών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα είτε (ad -hoc) ή µε την αξιοποίηση
προτυποποιηµένων απαντήσεων
• Πραγµατοποίηση απαντητικών κλήσεων (call back) σε χρήστες για ενηµέρωση επίλυσης προβλήµατος (όπου
απαιτείται).
Συνοπτικά:
Α/Α
1ο
2ο

3α

4ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποτίµηση λειτουργίας
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Υποστήριξη κατά την
υλοποίηση της πράξης
Υποστήριξη κατά την
υποβολή στοιχείων στο
Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του
ΕΣΠΑ
Τεχνική υποστήριξη της
διαδικτυακής πλατφόρµας
www.socialattica.gr

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕ ΦΠΑ

2

7.217,74,00

8.950,00

85321000-5

27

8.709,68

10.800,00

85321000-5

27

8.709,68

10.800,00

72267000-4

27

7.620,97

9.450,00

CPV

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 49.600,00 € συµπ. ΦΠΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1α

Αποτίµηση λειτουργίας
Κοινωνικού
ΠαντοπωλείουΦαρµακείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
•
•
•
•
•

•
2α

Υποστήριξη κατά την
υλοποίηση της πράξης

•

•
•

•

•

3α

Υποστήριξη κατά την
υποβολή στοιχείων στο
Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα
του ΕΣΠΑ

•
•
•

•
•

4ο

Τεχνική υποστήριξη της
διαδικτυακής
πλατφόρµας
www.socialattica.gr

•

•

Αποτύπωση ωφελούµενων ετήσιας χρήσης
Καταγραφή οικονοµικών δεδοµένων
Εκτίµηση κόστους λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
παρακολούθηση
εξέλιξης
του
Φυσικού
αντικειµένου (∆ραστηριότητες της ∆οµής)
παρακολούθηση εξέλιξης του Οικονοµικού
αντικειµένου (Εξέλιξη υλοποίησης συµβάσεων
και χρηµατοδότησης από την ΕΥ∆ΕΠ).
τήρηση
Φακέλων
Έργου
(∆ιοικητικού,
Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου).
προετοιµασία του ∆ικαιούχου για τη διενέργεια
επιτόπιων επαληθεύσεων ή ελέγχου από τις
αρµόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης ή
ελέγχου της Πράξης.
τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας.
εκπόνηση συνοπτικής έκθεσης για την
υφιστάµενη
κατάσταση
στην
περιοχή
εφαρµογής της πράξης και την κοινωνική
ένταξη των ατόµων που χρήζουν στήριξης.
σύνταξη, υποβολή και τροποποίηση Τεχνικών
∆ελτίων Έργου & Υποέργων (Τ∆Ε &Τ∆Υ) –
Νοµικών ∆εσµεύσεων.
σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών (∆∆∆).
σύνταξη
και
υποβολή
∆ελτίων
Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (∆ΠΠΠ).
σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων Επίτευξης
∆εικτών Πράξης
επικοινωνία
µε
την
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας για
θέµατα σχετικά µε την εξέλιξη των πράξεων
όποια άλλη απαίτηση σχετίζεται µε την
υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ.
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών
µέσω οδηγιών και κατευθύνσεων επί των
βασικών λειτουργιών της εφαρµογής (how
to).
Ανταπόκριση σε αιτήµατα των χρηστών που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα είτε (ad -hoc) ή
µε
την
αξιοποίηση
προτυποποιηµένων
απαντήσεων
Πραγµατοποίηση απαντητικών κλήσεων (call
back) σε χρήστες για ενηµέρωση επίλυσης
προβλήµατος (όπου απαιτείται).

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

4.475,00

8.950,00

Α/Μ

27

400,00

10.800,00

Α/Μ

27

400,00

10.800,00

Α/Μ

27

350,00

9.450,00

Καθαρή Αξία

40.000,00

ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συµπ.
ΦΠΑ)

9.600,00
49.600,00
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο της υπηρεσίας - Προϋπολογισµός
Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης της πράξης “Κοινωνικό
Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρµακείο” του ∆ήµου ∆ιονύσου και ειδικότερα η υποστήριξη κατά την Υλοποίηση της
Πράξης, κατά την υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ και της διαδικτυακής πλατφόρµας www.socialattica.gr
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο τελικό ποσό των 49.600,00 ευρώ (€) (συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α 24%).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προς τον ∆ήµο των “Εξόδων Λειτουργίας” της πράξης, οι οποίες
εγγράφονται στον κωδικό Κ.Α. 60.6473.0004 του ο.ε. 2020 µε τίτλο “Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου
και Παντοπωλείου.
Η εν λόγω δαπάνη κατανέµεται στους οικονοµικούς προϋπολογισµούς ετών 2020, 2021, 2022 και εγγραφή ποσού
13.228,00 € για το 2020, 18.186,00 για το 2021 και 18.186,00 για το 2022.
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Η υπηρεσία θα ανατεθεί απευθείας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν από την υπογραφή της σύµβασης έως και είκοσι επτά µήνες.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).
ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α), “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 “Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων”
3. Του Νόµου 3852/ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης”
4. Του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
5. Τα άρθρα 107 και 109Α του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως το τελευταίο προστέθηκε µε το άρθρο 43 του
Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01-04-2019) “Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από
την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση
του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”, σχετικά µε τα όρια της απευθείας
ανάθεσης συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 3
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία είναι:
Α) Η ∆ιακήρυξη
Β) Τεχνική έκθεση
Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός
∆) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ε) Οικονοµική προσφορά του αναδόχου
6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4
Σύµβαση
Ο ανάδοχος, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει εντός είκοσι
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 5
της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5
Εγγύηση συµµετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Εγγύηση συµµετοχής δεν προβλέπεται.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας
της υπηρεσίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της ασφάλειας µετά την
οριστική παραλαβή.
ΑΡΘΡΟ 6
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 7
Πληρωµή – φόροι – τέλη – κρατήσεις
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία εντός των ετών 2019, 2020. Ο ανάδοχος
επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 10
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε ερµηνεία ή διαφορά που θα
προκύψει µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που
δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα ∆ικαστήρια Αθηνών. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερµηνεύεται υπέρ του ∆ήµου, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισµού
έγγραφες εξηγήσεις.

Άγιος Στέφανος, 18/09/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ
ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε
βαθµό Α’

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
∆Ε ∆ιοικητικού µε βαθµό Α’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε έδρα
τ………………………..……………… οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.:
…………………… Τηλ.: ……………………………………………….e-mail:……………………………………………………………………..
Fax: ………………………………………………….…
Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας της εν
λόγω σύµβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της µε τις ακόλουθες
τιµές µονάδας:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1α

Αποτίµηση λειτουργίας
Κοινωνικού
Παντοπωλείου

2α

Υποστήριξη κατά την
υλοποίηση της πράξης

3α

Υποστήριξη κατά την
υποβολή στοιχείων στο
Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα
του ΕΣΠΑ

4ο

Τεχνική υποστήριξη της
διαδικτυακής
πλατφόρµας
www.socialattica.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποτύπωση ωφελούµενων ετήσιας χρήσης
Καταγραφή οικονοµικών δεδοµένων
Προεκτίµηση κόστους λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
• παρακολούθηση
εξέλιξης
του
Φυσικού
αντικειµένου (∆ραστηριότητες της ∆οµής)
• παρακολούθηση εξέλιξης του Οικονοµικού
αντικειµένου (Εξέλιξη υλοποίησης συµβάσεων
και χρηµατοδότησης από την ΕΥ∆ΕΠ).
• τήρηση Φακέλων Έργου (∆ιοικητικού, Φυσικού
και Οικονοµικού Αντικειµένου).
• προετοιµασία του ∆ικαιούχου για τη διενέργεια
επιτόπιων επαληθεύσεων ή ελέγχου από τις
αρµόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης ή ελέγχου
της Πράξης.
• τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας.
• εκπόνηση συνοπτικής έκθεσης για την
υφιστάµενη
κατάσταση
στην
περιοχή
εφαρµογής της πράξης και την κοινωνική
ένταξη των ατόµων που χρήζουν στήριξης.
• σύνταξη, υποβολή και τροποποίηση Τεχνικών
∆ελτίων Έργου & Υποέργων (Τ∆Ε &Τ∆Υ) –
Νοµικών ∆εσµεύσεων.
• σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων ∆ήλωσης
∆απανών (∆∆∆).
• σύνταξη
και
υποβολή
∆ελτίων
Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (∆ΠΠΠ).
• σύνταξη και υποβολή ∆ελτίων Επίτευξης
∆εικτών Πράξης
• επικοινωνία
µε
την
Ειδική
Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας για
θέµατα σχετικά µε την εξέλιξη των πράξεων
• όποια άλλη απαίτηση σχετίζεται µε την
υποβολή στοιχείων στο ΟΠΣ.
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών
µέσω οδηγιών και κατευθύνσεων επί των
βασικών λειτουργιών της εφαρµογής (how
to).

•
•
•

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

Α/Μ

27

Α/Μ

27

Α/Μ

27

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
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•

•

Ανταπόκριση σε αιτήµατα των χρηστών που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα είτε (ad -hoc) ή
µε
την
αξιοποίηση
προτυποποιηµένων
απαντήσεων
Πραγµατοποίηση απαντητικών κλήσεων (call
back) σε χρήστες για ενηµέρωση επίλυσης
προβλήµατος (όπου απαιτείται).
Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συµπ.
ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι ………………………….

……………………………….
(τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – υπογραφή
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