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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI TΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ
ΜΟΝΑΔΑ TEXNIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Λεωφ. Αθηνών 58,
Ταχ. Κωδ.
: 104 41, Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Ξυλούρης
Τηλέφωνο : 210-5275139
e-mail
: ixilouris@mou.gr

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 89-91,
Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός και
ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων
παρέμβασης Π3-77-4.1 ‘’Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER’’ του
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0036289875

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ (πρώην ΕΥΔ ΠΑΑ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να
προβεί στην ανάθεση του έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την
υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων παρέμβασης Π3-77-4.1 ‘’Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη
μέσω του LEADER’’ του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ», με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως ισχύει.
Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος
μέσω του οποίου οι δυνητικού δικαιούχοι της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για την Τοπική
Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ θα υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις
υποψηφιότητας προς τη ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει και τη
δυνατότητα διενέργειας και ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποβεβλημένων προτάσεων από τις
αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης, καθώς και την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.
Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την
υλοποίηση του έργου, προσκαλείται από τον Κατάλογο Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της
ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» να καταθέσει την
προσφορά του εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Τεχνικής
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Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα), που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα

της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το φυσικό και

οικονομικό αντικείμενο της παρούσας.
Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην
οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και
συμπ/νου ΦΠΑ).
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)

2. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr).
3. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης.
5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ).
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη
της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς/

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα και τον έλεγχο πληρότητας των
υποβληθέντων στοιχείων από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ακολουθεί η απόφαση ανάθεσης του έργου.
Μετά την υπογραφή της ανάθεσης θα κληθεί ο ανάδοχος να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής
εκτέλεσης, ποσού 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική
σύμβαση.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΣΣ
ΚΑΠ (http://www.agrotikianaptixi.gr/).

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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Παράρτημα

Πίνακας 1

Είδος Διαδικασίας:

Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/16
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Χρηματοδότηση

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2022ΣΕ08210008)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών:
Τόπος Υποβολής προσφορών:

03/10/2022, και ώρα 14.00.
ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών
58, 10441 Αθήνα
Χωρίς ΦΠΑ: 15.000,00€ (Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ)

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης:

Με ΦΠΑ 24%: 18.600,00€ (Δεκαοχτώ χιλιάδες εξακόσια
ευρώ)

CPV:

72514200-3
Ολοκλήρωση πληροφοριακού συστήματος: έως 5 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάρκεια Συμφωνητικού:

Τεχνική υποστήριξη: μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης και όχι αργότερα
από την 31/12/2023.

ΑΔΑ: 6Ι204653ΠΓ-ΗΙΑ

22PROC011256360 2022-09-16
Πίνακας 2
[ανάλυση φυσικού αντικειμένου]

Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:

Αντικείμενο του έργου θα είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την
υποστήριξη εφαρμογής της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του
LEADER» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 77 του Καν. (ΕΕ)
2021/2115. Ειδικότερα, το έργο θα αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων τοπικών
προγραμμάτων ανάπτυξης μέσω της στρατηγικής LEADER, από τις υποψήφιες ΟΤΔ, καθώς και τη
διενέργεια της εξέτασης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, ως εκ τούτου και τη
βαθμολόγηση αυτών, από τις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος θα καλύπτει όλα τα απαιτούμενα
στάδια τις διαδικασίας σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση. Αναλυτικότερα τα εν λόγω στάδια
αφορούν σε:
•

Δημιουργία των παραμετρικών πινάκων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

•

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων στήριξης από τους ενδιαφερόμενους.

•

Διενέργεια ελέγχου τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας ων αιτημάτων στήριξης και έκδοση

αποτελεσμάτων.
•

Διενέργεια βαθμολόγησης των αιτημάτων στήριξης βάσει των κριτηρίων επιλογής της

πρόσκλησης.
•

Προσωρινή κατάταξη των εν δυνάμει δικαιούχων.

•

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και εξέταση αυτών.

•

Οριστική κατάταξη δικαιούχων.

•

Έκδοση απόφασης ένταξης.

•

Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της πρόσκλησης μέχρι και την οριστικοποίηση

των αποτελεσμάτων·

