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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.)
Προκήρυξη υπ' αριθ. 16/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Ανάδειξη Εξωτερικού Πιστοποιημένου Ελεγκτή για την Παροχή Υπηρεσιών
Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Επιλεξιμότητας των Δαπανών
του ΥΠΕΘΑ βάσει των Συμφωνιών Επιχορήγησης
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0035 και HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0022»
1.
Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας,
ηλεκτρονική διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας/Μονάδα Υποστήριξης, Μεσογείων 227-231, Αθήνα, Τ.Κ. 15561,
τηλ.: 2106598187, φαξ: 2106598386, e-mail: my-ypetha@mod.mil.gr.
2.
Επιλεγείς τρόπος
Μειοδοτικός Διαγωνισμός.

σύναψης

της

σύμβασης:

3.

Τύπος της σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών.

4.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα.

5.

Δημόσιες συμβάσεις παροχής των υπηρεσιών:

Πρόχειρος

α.
Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση παροχής
υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη Εξωτερικού Πιστοποιημένου Ελεγκτή για την
Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικού και Διαχειριστικού Ελέγχου της Επιλεξιμότητας των
Δαπανών
του
ΥΠΕΘΑ
βάσει
των
Συμφωνιών
Επιχορήγησης
HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0035 και HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0022». Το
αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των προαναφερθέντων υπηρεσιών για
κάλυψη αναγκών ΥΠΕΘΑ, όπως αυτά αναγράφονται στο τεύχος της Διακήρυξης.
β.
Ποσότητες ή έκταση της Σύμβασης: Προϋπολογισμός:
59.520,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. κατ’ ανώτατο όριο.
γ.
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει
συσταθεί, εφόσον παρέχουν ως κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους την
παροχή των υπόψη υπηρεσιών.
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6.

Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών:
Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

7.
Προθεσμίες υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων από τους
Υποψήφιους Αναδόχους και απαντήσεων αυτών από την αναθέτουσα αρχή:
α.
Αποστολή διευκρινιστικών ερωτημάτων επί του Τεύχους της
Διακήρυξης μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο my-ypetha@mod.mil.gr
έως 17 Αυγ 2016.
β.
8.

Απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων έως: 19 Αυγ 2016.

Τρόπος χορήγησης του τεύχους διακήρυξης:

α.
Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να διατεθεί μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι
σχετικές αιτήσεις να αποστέλλονται στη διεύθυνση my-ypetha@mod.mil.gr με
αναγραφή στοιχείων όπως παρακάτω:
(1)

Τίτλος

Νομικού/Φυσικού

Προσώπου

που

αντιπροσωπεύεται.
(2)
Ταχυδρομική
Προσώπου που αντιπροσωπεύεται.

Διεύθυνση

(3)

Πλήρες όνομα αποστολέα.

(4)

Ιδιότητα αποστολέα.

(5)
Νομικό Πρόσωπο (αν ισχύει).

Νομικού/Φυσικού

Θέση του αποστολέα στο αντιπροσωπευόμενο

(6)

Αριθμός Τηλεφώνου.

(7)

Αριθμός Φαξ (αν υπάρχει).

(8)
Διεύθυνση Ε-mail επικοινωνίας σε περίπτωση
που είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα.
9.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών:
24 Αυγ 16, ημέρα Τετάρτη, ώρα: 14:00.

α.
Παράγραφο 1.

Διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται: Ως

β.
Ελληνική (EL).

Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται:
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10.

Στην περίπτωση των πρόχειρων διαδικασιών:

α.
πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην
αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών
πραγματοποιείται σε ανοιχτή διαδικασία παρουσία νομίμων εκπροσώπων των
υποψηφίων που έχουν προσκληθεί προς τούτο.
β.
προσφορών:

ημερομηνία,

ώρα

και

τόπος

αποσφράγισης

των

25 Αυγ 14, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00 Μονάδα Υποστήριξης
ΥΠΕΘΑ, οδός Μεσογείων 227-231, Αθήνα, Τ.Κ. 15561, τηλ.: 210 6598187, φαξ:
210- 6598169.
11.

Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις:

α.
Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα Διαγωνισμό για τη
σύναψη Σύμβασης δεν απαιτείται.
β.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) χωρίς ΦΠΑ επί της συνολικής συμβατικής αξίας που κατακυρώθηκε υπέρ
του.
12.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά
των σχετικών κανονιστικών διατάξεων:
Η υλοποίηση της προμήθειας
χρηματοδότηση από προϋπολογισμό ΚΥ ΥΠΕΘΑ.

θα

πραγματοποιηθεί

με

13.
Ενδεχομένως, νομική μορφή, την οποία θα πρέπει να
περιβληθεί μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, στην οποία
κατακυρώνεται η σύμβαση:
Αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη έναντι του ΥΠΕΘΑ για την
εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Σύσταση κοινοπραξίας.
14.
Χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του (πρόχειρες διαδικασίες):
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
15.

Κριτήρια, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης:
Ανάδειξη Μειοδότη με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή.

17.
Πλήρη στοιχεία (επωνυμία-διεύθυνση-αριθμός τηλεφώνου και
τηλεομοιοτυπίας, καθώς-ηλεκτρονική διεύθυνση) της Υπηρεσίας, μέσω της
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οποίας μπορούν να πραγματοποιούνται οι διαδικασίες προσφυγής ή/και
διαμεσολάβησης (όταν εφαρμόζεται) και από την οποία, δύναται να
ζητηθούν διευκρινήσεις επί των προθεσμιών που υπάρχουν για τις
διαδικασίες αυτές.
Ως παράγραφο 1.
18.
Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δεν δημοσιεύεται.
Αθήνα, 03 Αυγ 2016

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΑΥΓ) Κων/νος Γεωργούλας
Αξκος 4ου Γραφείου

Τχης (ΠΖ) Γρηγόριος Ευσταθίου
Υποδιοικητής
(Για τον απουσιάζοντα Δκτη)

