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ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ.
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών για την υποβολή προτάσεων έργων μεταφορών για ένταξη και
χρηματοδότηση στο μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF).
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών θα προβεί, για λογαριασμό της Δ/νσης Στρατηγικής Μεταφορών, στην απευθείας
ανάθεση υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την υποβολή προτάσεων έργων μεταφορών για ένταξη και
χρηματοδότηση στο μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF), σύμφωνα με τα ακόλουθα
πληροφοριακά στοιχεία:
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

: Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.
Προετοιμασία φακέλων για την υποβολή προτάσεων Έργων
μεταφορών κοινού Ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας Μεταφορών και
ειδικότερα:
:
α) Σιδηροδρομική σύνδεση Κατάκολο – Ολυμπία
β) Ανανέωση στόλου Λεωφορείων στη Μητροπολιτική Περιοχή
Αθηνών.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

*επισυνάπτεται αναλυτική τεχνική περιγραφή
ΠΔΕ ΣΑΕ2016ΣΕ6711005, Υποέργο 1 της ενταγμένης Πράξης,
:
κωδικός ΟΠΣ 5003775
: 12.097,00 €

Φ.Π.Α.

: 24%

CPV

:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

71242000-6 (Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση
δαπανών)
13-07-2017 (προθεσμία τεθείσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μη
:
επιδεχόμενη χρονική μετάθεση)
Δύο (2) πλήρεις φάκελοι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για
:
κάθε έργο.
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016
* Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση
: χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το ν. 4169/1961.
β) Φόρος εισοδήματος, σε ποσοστό 8%.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς
τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,
:
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.gr
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΓΔΑ ΜΑΚΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρονολογικό αρχείο
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για την υποβολή προτάσεων έργων μεταφορών
για χρηματοδότηση από το CEF Blending
[Πρόσκληση με αρ. 45403/20.04.2017]
Σκοπός: Η προετοιμασία των φακέλων για την υποβολή των παρακάτω προτάσεων έργων
μεταφορών για ένταξη και χρηματοδότηση στο μηχανισμό “Connecting Europe Facility” (CEF) και
ειδικότερα στη με αρ. 45403/20.04.2017 Πρόσκληση της ΕΥΣΕ για έργα κοινού ενδιαφέροντος
του τομέα μεταφορών:
1.

Σιδηροδρομική σύνδεση Κατάκoλο- Ολυμπία

2.

Ανανέωση στόλου Λεωφορείων στην Μητροπολιτική Περιοχή Αθηνών.

Αντικείμενο: Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα:
α)

τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τα προς υποβολή έργα, με την επιμέλεια
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

β)

τη συμπλήρωση και συγγραφή των σχετικών τυποποιημένων εντύπων της ΕΕ (application
form), όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας ΕΕ:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call

γ)

τη συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων μελετών ή/και συνοδευτικών
κειμένων και εγγράφων, καθώς και τη σύνταξη και συμπλήρωση των τυχόν ελλείψεων των
συνοδευτικών αυτών κειμένων και εγγράφων.

δ)

τη συνολική προετοιμασία των προς υποβολή φακέλων των εν λόγω έργων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, καθώς και όποιον φορέα αυτές του υποδείξουν.
Παραδοτέα: Δύο (2) πλήρεις φάκελοι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ένας για καθένα από τα
παραπάνω δύο αναφερόμενα έργα.
Ημ/νία Παράδοσης:

13 Ιουλίου 2017

Προϋπολογισμός: 15.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ομάδα Έργου: Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τουλάχιστον δέκα (10) εξειδικευμένα
στελέχη με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και να συγκροτήσει διακριτές ομάδες για
καθένα από τα έργα, κατάλληλα στελεχωμένες ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
αντικειμένου των έργων και του περιορισμένου χρόνου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα
και την εμπειρία των ατόμων που θα στελεχώσουν τις ομάδες έργου που θα συγκροτήσει.
Χρηματοδότηση: Η παρούσα ανάθεση χρηματοδοτείται από την τεχνική βοήθεια του
μηχανισμού “Connecting Europe Facility” (CEF) με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα από το υποέργο 1 της ενταγμένης πράξης με κωδ ΟΠΣ 5003775 και
κωδ ΠΔΕ ΣΑΕ 2016ΣΕ67110005.

