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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2016
Αρ. Πρωτ. οικ. 57052/4522

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101-91 Παπάγου
∆. Μαρτίνης
213.130.81.19
213.130.83.92
d.martinis@yme.gov.gr

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. για την εκτέλεση του έργου: «Αποτίµηση Κρατικών
επιχορηγήσεων και πολιτικών παροχής δηµόσιων υπηρεσιών επιβατικών Μεταφορών µε όλα τα µέσα. Αξιολόγηση
αποτελεσµάτων περιόδου 2013 - 2016 και υποστήριξη προγραµµατισµού για τα έτη 2016 – 2020».

Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. θα προβεί, µετά από επαρκή
διερεύνηση της αγοράς, στην ανάθεση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευµένο Ανάδοχο – Σύµβουλο για την
εκτέλεση του έργου: «Αποτίµηση Κρατικών επιχορηγήσεων και πολιτικών παροχής δηµόσιων υπηρεσιών επιβατικών
Μεταφορών µε όλα τα µέσα. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων περιόδου 2013 - 2016 και υποστήριξη προγραµµατισµού για τα έτη
2016 - 2020», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
ΜΟΝΑ∆Α ΦΟΡΕΑ

:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

:

Φ.Π.Α.

:

ΝΟΜΙΣΜΑ

:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

:

∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού
20.000,00 ευρώ περίπου

24%
€

Η χαµηλότερη τιµή προσφοράς

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. για την
εκτέλεση του έργου: «Αποτίµηση Κρατικών επιχορηγήσεων και πολιτικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

:

παροχής δηµόσιων υπηρεσιών επιβατικών Μεταφορών µε όλα τα µέσα.
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων περιόδου 2013 - 2016 και υποστήριξη
προγραµµατισµού για τα έτη 2016 – 2020».
Επισυνάπτεται σχετικό τεχνικό παράρτηµα.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

:

Πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

:

ΚΑΕ 0873 (Ειδικός Φορέας 39-110)

:

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν:
α) ο φόρος εισοδήµατος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας της σύµβασης
χωρίς Φ.Π.Α. και
β) η κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (πλέον τέλος χαρτοσήµου 3%
επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της
Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β)
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)
www.eprocurement.gov.gr.
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Επισυνάπτεται: Τεχνικό παράρτηµα τριών (3) σελίδων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
2. κ. ∆. Μαρτίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

∆. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Ανήκει στο υπ’ αριθµ.57052/4522/1-9-2016
16REQ005021545
2016-09-01πρωτογενές αίτηµα της ∆.Π.Υ.∆.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2013-2016
ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2010».
Εισαγωγή
Με βάση το Ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την απελευθέρωση των µεταφορών και προκειµένου να
διατηρηθεί το κατάλληλο (ζωτικής σηµασίας) δίκτυο τακτικών µεταφορικών συνδέσεων που είναι
απαραίτητο για την οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής της Χώρας, τα κράτη µέλη µπορούν να
επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας (Public Service Obligation -PSO) στις
γραµµές διαφόρων µέσων µεταφοράς που εξυπηρετούν τις περιοχές αυτές. Έτσι το κράτος είναι
δυνατόν να επιδοτήσει τις υπηρεσίες µεταφοράς σε συγκεκριµένες γραµµές/δροµολόγια µέσων
µεταφοράς αλλά και να εφαρµόσει περιορισµό στην πρόσβαση για εξυπηρέτηση αυτών των
γραµµών µόνο σε έναν µεταφορέα για να αντισταθµίσει τις λειτουργικές ζηµιές που απορρέουν από
τη λειτουργία των γραµµών PSO.
Στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας εφαρµόζονται στις σιδηροδροµικές,
εναέριες, θαλάσσιες µεταφορές και στις δηµόσιες συγκοινωνίες.
Το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. στο πλαίσιο της συµφωνίας της Χώρας µε τους Θεσµούς οφείλει να παρουσιάσει
ιστορικά στοιχεία κόστους για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας σε όλα τα µέσα κατά τα τελευταία τρία
(3) χρόνια και να εκτιµήσει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς το κόστος της παροχής
υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος σε όλα τα µέσα µεταφοράς της χώρας για την επόµενη περίοδο
των 2016-2020.
Στόχος του παρόντος έργου είναι η διερεύνηση µιας σειράς ζητηµάτων που αφορούν στο κόστος
των υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από την Πολιτεία, ώστε να
προκύψει η ανασκόπηση του κόστους επιδότησης ταυτόχρονα για όλα τα µέσα µεταφοράς.
Περιγραφή Υπηρεσιών Συµβούλου
Με βάση τα προηγούµενα, ο Ανάδοχος - Σύµβουλος θα υλοποιήσει τα παρακάτω
αντικείµενα/δραστηριότητες:
Α1.

Συλλογή στοιχείων από φορείς.

Ο Ανάδοχος - Σύµβουλος θα συλλέξει από τους φορείς που εµπλέκονται στην εφαρµογή
υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος σε διάφορα µέσα µεταφοράς, στοιχεία σχετικά µε το ύψος των
επιδοτήσεων, την περιγραφή τη υπηρεσίας για την οποία
επιβάλλεται, και τα
στοιχεία/αποτελέσµατα της εκµετάλλευσης διαχρονικά.

Α2.
χρόνια.

Εκτίµηση

ανάγκης εφαρµογής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος στα επόµενα
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Με χρήση διαθέσιµων στοιχείων, εφαρµογή απλών µεθόδων µελλοντικής πρόβλεψης της απόδοσης
των γραµµών αλλά και µε συγκέντρωση των απόψεων των αρµοδίων φορέων, ο Σύµβουλος θα
διαµορφώσει το επικρατέστερο σενάριο χρηµατοδότησης PSO για τα µελλοντικά έτη αναφοράς. Τα
στοιχεία του θα πρέπει να έχουν σηµαντική στατιστική αξιοπιστία για υποστήριξη αποφάσεων και
χάραξη πολιτικής, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα πλαίσιο για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα επί των
δικτύων µεταφορών και τη λειτουργία τους, ο Σύµβουλος θα λάβει υπόψη αφενός την υφιστάµενη
κατάσταση αλλά και τις ευκαιρίες που διαµορφώνονται είτε για την εφαρµογή International PSO
συµβάσεων, είτε για την διαµόρφωση συνθηκών βιωσιµότητας σε γραµµές που σήµερα είναι
επιδοτούµενες. Η µελλοντική πρόβλεψη θα επιβεβαιωθεί από την οµάδα εµπλεκόµενων φορέων µε
µεθοδολογία που θα προτείνει ο Σύµβουλος και θα γίνει αποδεκτή από την οµάδα εµπλεκόµενων
φορέων.
Aναλυτικά, ο Ανάδοχος - Σύµβουλος θα προχωρήσει κατ’ ελάχιστο σε:
Συλλογή στοιχείων και ιστορικών δεδοµένων σε σχέση µε τα κόστη της παροχής δηµοσίων
υπηρεσιών για τα έτη 2013-2016 και καταγραφή απόψεων/εκτιµήσεων των φορέων σε σχέση µε
την µελλοντική εξέλιξη του κόστους µέχρι το έτος 2020.
2.
Ανάλυση των συλλεχθέντων δεδοµένων, αναγνώριση και υπολογισµός δεικτών που θα
περιγράφουν την εξέλιξη των επιδοτήσεων στο παρελθόν και σύγκρισή τους µε αντίστοιχους
δείκτες άλλων χωρών. Επιπλέον, στη φάση αυτή θα πραγµατοποιηθεί και διαµόρφωση σεναρίων
εξέλιξης των διαφόρων επιδοτήσεων.
3.
Επικύρωση των επικρατέστερων σεναρίων εξέλιξης των επιδοτήσεων από τους αρµόδιους
φορείς και σχολιασµός των κρίσιµων παραµέτρων για την επίτευξη των µελλοντικών
στόχων.
1.

Α3. Προτάσεις βελτιώσεων
Ο Ανάδοχος θα ιεραρχήσει περιπτώσεις (περιοχές, µέσα µεταφοράς, συνδυασµός των δύο,
διαδικασίες, επίπεδα συντονισµού) για τις οποίες υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε ότι αφορά την
εφαρµογή PSO και θα προτείνει λύσεις ή θα υποδείξει ότι απαιτείται µεγαλύτερη ανάλυση
στοιχείων και καταστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ο σύµβουλος θα λάβει υπόψη του σχετικές µελέτες
και βέλτιστα παραδείγµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Α4: Υποστήριξη συναντήσεων της οµάδας εµπλεκόµενων φορέων .
Η σύσταση της οµάδας εκπροσώπων από τους εµπλεκόµενους φορείς είναι ευθύνη του
Υπουργείου. Ο Ανάδοχος - Σύµβουλος υποχρεούται να υποστηρίξει το Υπουργείο στην
προετοιµασία των συναντήσεων που εκτιµάται ότι θα είναι τρεις (3) στη διάρκεια της παροχής της
υπηρεσίας. Συγκεκριµένα ο Σύµβουλος σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
αναλαµβάνει:
•
•
•
•

Την προετοιµασία της ηµερήσιας διάταξης των συναντήσεων.
Την προετοιµασία ερωτηµατολογίων πριν από κάθε συνάντηση εφόσον απαιτείται συλλογή
δεδοµένων.
Την προετοιµασία παρουσιάσεων σχετικά µε ενδιάµεσα αποτελέσµατα για την ενηµέρωση
των φορέων.
Υλικό κατάλληλο για την παρουσίαση των προτάσεων και την υποστήριξη της διαδικασίας
συµφωνίας για την µελλοντική πρόβλεψη.

Παραδοτέα
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Ο Ανάδοχος - Σύµβουλος θα 2016-09-01
υποβάλλει για έγκριση

στο Υπουργείο δύο (2) παραδοτέα, ως

ακολούθως:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1: ∆ιαχρονική εξέλιξη απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος στις
µεταφορές το οποίο θα παρουσιάζει τα συγκεντρωµένα στοιχεία διαχρονικής εξέλιξης.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2: Απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος στη χώρα σε µελλοντικό
χρονικό ορίζοντα.
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
Μήνας 1

Μήνας 2

Μήνας 3

Μήνας 4

Μήνας 5

Α1
Α2
Α3
Α4
Π1

Π2

Αµοιβή
Η αµοιβή του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ µη συπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α.
και θα καταβληθεί στον Ανάδοχο - Σύµβουλο σε τρείς (3) πληρωµές ως ακολούθως:

Προκαταβολή

1η πληρωµή
2η πληρωµή

Το 25% της αµοιβής του Συµβούλου µε την υπογραφή της
σύµβασης. Η προκαταβολή θα είναι έντοκη και θα
χορηγηθεί µετά την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής
επιστολής από τον Σύµβουλο.
Το 40% της αµοιβής του Συµβούλου µε την παράδοση του
Παραδοτέου 1 και την υλοποίηση της δεύτερης συνάντησης
φορέων.
Το 35% της αµοιβής του Συµβούλου µε την έγκριση του
Παραδοτέου 2.

Οµάδα έργου
H ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τις παρακάτω ειδικότητες:
-

–
-

Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον 15ετή εξειδίκευση στα συστήματα Δημοσίων
Συγκοινωνιών (Τεχνικός Συντονιστής Ομάδας Έργου)
Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον 8ετή εμπειρία και εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ)
Συγκοινωνιολόγο μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα και μελέτες που άπτονται των
μεταφορικών συστημάτων.
Πτυχιούχο οικονομικών επιστημών με εξειδίκευση στη Διοίκηση επιχειρήσεων και 10ετή εμπειρία
στη διαχείριση έργων που άπτονται του τομέα των Μεταφορών.

