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Αθήνα, 30/03/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail

:
:
:
:
:
:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
A. Ντελή
213 - 130.80.29
213 - 130.83.92
a.deli@yme.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.:
25945/2193

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών υποβολής προτάσεων έργων
μεταφορών για ένταξη και χρηματοδότηση στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη
(CEF) – Τομέας Μεταφορών.
ΣΧΕΤ: Το υπ. αριθμ.25088/726/28-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα
προβεί στη σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών υποβολής προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης στο μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) – Τομέας Μεταφορών, για έργα μεταφορών.
Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής
Υπηρεσιών

Προετοιμασία φακέλων για την υποβολή προτάσεων
Έργων μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος τρων
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο
Πρόσκλησης του Μηχανισμού « Συνδέοντας την Ευρώπη»
(CEF)- Τομέας Μεταφορών και ειδικότερα:
1. Κατασκευαστικές εργασίες και εγκατάσταση
ηλεκτροκίνησης για την σιδηροδρομική σύνδεση
του τμήματος Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία.
2. Εκσυγχρονισμός των αστικών μεταφορών
μητροπολιτικών κέντρων με ταυτόχρονη μείωση
των εκλυόμενων ρύπων,
Η σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το συνημμένο
παράρτημα στο οποίο περιγράφονται οι υποχρεώσεις του
αναδόχου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Παραδοτέα

Δύο (2) πλήρεις φάκελοι για κάθε έργο, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή.

Χρόνος Παράδοσης

έως 11 Απριλίου 2018 (η ημερομηνία υποβολής
προτάσεων είναι έως την 12η Απριλίου 2018)
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Κωδικός CPV

71242000-6 Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση
δαπανών)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

15.200,00€

Φ.Π.Α. 24%

3.648,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

18.848,00€

Χρηματοδότηση

ΠΔΕ, Ε.Ε. 2016ΣΕ67110005, ΣΑΕ 671/1 Υποέργο 3, της
Ενταγμένης Πράξης, κωδικός ΟΠΣ 5003775

Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης
Δημοσιότητα

Απευθείας Ανάθεση
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής.

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr
- στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Το παρόν κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, προκειμένου να προβεί στην
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ, σύμφωνα με τα
ανωτέρω στοιχεία, με την επισήμανση ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν
αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν.
4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
ιδίου Υπουργείου, τμήμα Δ’,
για την έκδοση της σχετικής απόφασης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Τμήμα Α
- Α. Ντελή

Μ. ΜΑΚΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών για την υποβολή προτάσεων έργων μεταφορών για
χρηματοδότηση από το CEF Blending»
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
στην Πρόσκληση με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 12η Απριλίου 2018 για έργα κοινού
ενδιαφέροντος του τομέα μεταφορών:
Κατασκευαστικές Εργασίες και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης για την σιδηροδρομική σύνδεση
του τμήματος Κατάκολο Ολυμπία
Εκσυγχρονισμός των αστικών μεταφορών μητροπολιτικών κέντρων με ταυτόχρονη μείωση των
εκλυόμενων ρύπων.
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 με όποιον φορέα αυτές του υποδείξουν.
Παραδοτέα:
Δύο (2) πλήρεις φάκελοι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ένας για καθένα από τα παραπάνω
δύο αναφερόμενα έργα.
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.

