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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Interreg IPA CBC Programme “Greece- The former Yugoslav Republic of
Macedonia 2014-2020”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe
ageing, early prevention and independent living for all»
με ακρωνύμιο «Cross4all»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης €11.904.00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της
Πράξης “Cross-border initiative for integrated health and social services promoting
safe ageing, early prevention and independent living for all”1 με ακρωνύμιο
«Cross4all» που υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας
Interreg IPA CBC Programme “Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia
2014-2020” με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
λαμβάνοντας υπόψη τις (α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ. αριθμ. N1-SO1.2SC015/02.04.2018, (β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 27.11.2017
μεταξύ των Εταίρων της Πράξης, και (γ) την αριθμό 29/09-01-2019 απόφαση της
Εκτελεστικής Γραμματείας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

1

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries
participating in the Interreg IPA II CBC Programme “Greece – Furom 2014 - 2020”.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Η Πράξη Cross4all υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC
Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, και
εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο “1.2 Improvement of preventive health care and social
services of children and elderly population” της Θεματικής Προτεραιότητας “1a.
Promoting employment, labour mobility and social and cultural inclusion across borders”,
στον Άξονα Προτεραιότητας “1. Development and Support of Local Economy”.
Η Πράξη υλοποιείται βάσει της υπ. αριθμ. N1-SO1.2-SC015/02.04.201 Σύμβασης
Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract) η οποία υπογράφθηκε στις 02.04.2018 μεταξύ
της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (αγγλ. Managing Authority of the
Cooperation Programme) και του Επικεφαλής Δικαιούχου της Πράξης (αγγλ. Lead
Beneficiary), δηλαδή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).Η Πράξη έχει λάβει κωδικό MIS 5032681.
Στο πλαίσιο αυτό, η Πράξη Cross4all, αναγνωρίζοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα (α) για την κοινωνική ένταξη και
ανάπτυξη όλων των πολιτών, (β) για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ανισοτήτων,
αλλά και (γ) για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή έχει ως
στόχους:








Την άρση των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής υγείας και
φροντίδας σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Τον σχεδιασμό καινοτόμων πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων
στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση της πρόσβασης και της
προσβασιμότητας για όλους.
Την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων παροχής φροντίδας στο σπίτι που
επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή/και σε
αγροτικές και απομονωμένες περιοχές.
Τη βελτίωση των γνώσεων για την υγεία (αγγλ. health literacy) και των
γνώσεων ψηφιακής υγείας (αγγλ. digital health literacy).
Την προώθηση στρατηγικών για την ανάπτυξη κοινών, ολοκληρωμένων
συστημάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας χωρίς σύνορα.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις της Πράξης έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που
προσφέρονται από πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που έχουν
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες στη
διασυνοριακή περιοχή, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της διαχείρισης των
ιατρικών δεδομένων των ομάδων υψηλού κινδύνου και των μειονεκτούντων πολιτών
που παραδοσιακά υπο-εξυπηρετούνται.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Για την Πράξη Cross4ALL, η ΕΣΑμεΑ επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με
φυσικό η νομικό πρόσωπο, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Συνομοσπονδίας για
την διαχείριση του Έργου σε επίπεδο εταίρου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για τη διαχείριση και τον τοπικό συντονισμό της Πράξης
Cross4All, σύμφωνα με τις ανάγκες του Παραδοτέου “Deliverable 1.3.4 (External Expertise
and services): External technical support”, το οποίο αφορά:




στην υποστήριξη του Τοπικού Υπεύθυνου Έργου (Local Project Manager, στέλεχος
της ΕΣΑμεΑ) για την πλήρη παρακολούθηση των εργασιών ευθύνης της ΕΣΑμεΑ στο
πλαίσιο της Πράξης και την προετοιμασία σχετικών αναφορών προόδου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) για τον Επικεφαλή Δικαιούχο και την Κοινή Τεχνική
Γραμματεία του Προγράμματος
στην υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης και στην προετοιμασία αιτημάτων
πιστοποίησης δαπανών (first level control - FLC) της Συνομοσπονδίας.
Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Π1. Τεύχη συνδρομής του Αναδόχου στις 04.07.2019
αναφορές

προόδου

της

Πράξης 04.07.2020

(τουλάχιστον 3 αναφορές)

09.04.2020

Π2 Τεύχη συνδρομής του Αναδόχου στην Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Τμήματος
προετοιμασία των φακέλων εξακρίβωσης Οικονομικών της Συνομοσπονδίας
δαπανών (FLC) (τουλάχιστον 3 αιτήματα
πιστοποίησης)
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη
της Πράξης, ήτοι 01.04.2020 σύμφωνα με την εν ισχύ Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης
υπ. αριθμ. N1-SO1.2-SC015/02.04.2018, με ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση
παράτασης της Πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε
μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία / ένωση.
Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση των
παραπάνω δράσεων. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού:





Άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου Α’ Τάξης
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων Interreg
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Αποδεδειγμένη εμπειρία Λογιστικής (βιβλία Γ΄ κατηγορίας)

4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται αποκλειστικά, με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Ε.Σ.Α.με.Α.
Τα κείμενα θα παραδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στους μορφότυπους
«docx» και «pdf».
5. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 11.904€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η
πληρωμή θα γίνεται μηνιαίως με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της
Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα
στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και
κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά
νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού που έχει οριστεί στη

συνεδρίαση της ΕΓ 29/09.01.2019. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη προσφορά
βάση τιμής.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο του
έργου.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής, μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Με
την προσφορά υποβάλλονται και στοιχεία κατά την κρίση του Αναδόχου, από τα οποία
να προκύπτουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 3, η ικανότητα
και εμπειρία του στην υλοποίηση των δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:
α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη
διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό
τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η 05/02/2019 και ώρα
15:00.
8.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως
16:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr) στις 24/01/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΗΣ Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

