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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για
την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Σύμβουλος Δημοσιότητας για
την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας» στο πλαίσιο του
Υποέργου 2 της Πράξης «Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με
κωδικό ΟΠΣ 5001020.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2) Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014)
10138final/17-12-2014

για

την

έγκριση

ορισμένων

στοιχείων

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (Κωδικός
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CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014), όπως τροποποιήθηκε α) με την Εκτελεστική Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018) 8937 final/13-12-2018 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ
ΜΔΤ: 3417/27.12.2018), β) με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
αριθμό C(2020) 8589final/30-11-2020 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ: 2573/03.12.2020), γ) με την
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2021) 5518final/20-07-2021
(αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ: 1426/16-07-2021), δ) με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με αριθμό C(2021) 9530final/13-12-2021 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ: 2221/16-122021),
3) Τη

με

αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018

Υπουργική

Απόφαση

με

θέμα:

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης

με

τίτλο

“Τροποποίηση

και

αντικατάσταση

της

υπ’

αριθμ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ5968/τ.Β΄/31-12-2018), καθώς και τις με αριθμ. 32492/24-032020 (ΦΕΚ 1110/τ.Β΄/31-03-2020) και 75365/06-07-2021 (ΦΕΚ Β 3051/2021) όπως ισχύει
4) Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 55231/ΕΥΘΥ 474/21-05-2015(ΦΕΚ 949/Β/27-05-2015)
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
του άρθρου 5 παρ.2 του ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ.οικ.202/2008 (ΦΕΚ
155/Β’/01-02-2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως
έχει τροποποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση 15619/ΕΥΘΥ/193(ΦΕΚ 500/τ.Β΄/29-02-2016)
και ισχύει.
5) Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης.»
6)

Το Π.Δ. 81/2019 “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων” (ΦΕΚ Α΄ 119/08.07.2019).

7)

Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

8)

Το Π.Δ. 63/2020 “Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών μεταξύ
Γενικών Γραμματειών (ΦΕΚ Α΄ 156/5-08-2020).
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9) Την απόφαση αριθμ. 86591 /13/08/2020 (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ/13-08-2020) «Διορισμός Ειδικής
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»
10) Τη με αριθμ. 44481 - 19/04/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΓΓ465ΧΙ8-84Τ) απόφαση του Υπουργού και
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την τοποθέτηση υπαλλήλου ως Προϊσταμένης της
Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
11) Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 Απόφαση που αφορά στις Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12) Την υπ’ αριθ. 60661/31.5.2021 απόφαση (Β’ 2280/31.5.2021) του Υπουργού και του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’
133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας».
13) Τη με αριθμ. Πρωτ. 3726/30/11/2016 (Κωδ. 7_Δ.1.1 Δ. 1.2 Δ.1 3_04) Πρόσκληση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με τίτλο
«Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή-Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Ε.Π.
Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων
Προτεραιότητας 10,11,12 (α/α ΟΠΣ 4753).
14) Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15) Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’ 28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16) Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17) Την παρ. Ζ’ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
18) Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις».
19) Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
20) Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
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21) Τον ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15 αυτού.
22) Τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
23) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.
24) Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
25) Την υπ' αριθμ. 76928/9.7.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Επικρατείας με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 3075).
26) Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
27) Την υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
28) Τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
29) Τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 85
επ. αυτού.
30) Την υπ΄ αριθμ. 412/25-2-2016 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ. πρ. 1563/15-06-2016 1η τροποποίηση (ΑΔΑ:
7Λ3Ο4653Ο7-Λ35), με αρ. πρ.3890/14-12-2016 2η τροποποίηση (ΑΔΑ: 7ΩΨΩ4653Ο7-ΧΔΣ),
με αρ. πρ. 1079/4.4.2017 3η τροποποίηση (ΑΔΑ: 7Δ2Κ465ΧΙ8-Λ8Ο), με αρ. πρ.
3060/29.11.2018 4η τροποποίηση (ΑΔΑ: Ω2ΠΨ465ΧΙ8-ΙΡΟ), με αρ. πρ. 1539/07.06.2019 5η
τροποποίηση

(ΑΔΑ:

6Ρ3Θ465ΧΙ8-0ΩΜ)

και

με

αρ.πρωτ.

864/21-04-2021

ΩΘΩΥ46ΜΤΛΡ-ΝΝΙ) 6η τροποποίηση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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31) Την υπ’ αριθμ.1636/28-02-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΗΜ4653Ο7-Π3Ψ) Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα που αφορά στην ένταξη της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας του Ε.Π.
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις με αρ.πρωτ. 4012/20-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΞΡΧ4653Ο7-ΨΟΒ) 1η Τροποποίηση, με
αρ.πρωτ. 3596/29-12-2017 (ΑΔΑ: 70ΠΥ465ΧΙ8-ΜΧΕ) 2η Τροποποίηση, με αρ.πρωτ.
1300/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ7Τ465ΧΙ8-ΙΜ5) 3η Τροποποίηση, με αρ.πρωτ. 2676/19-10-2018
(ΑΔΑ: 6ΤΖΛ465ΧΙ8-ΔΤΟ) 4η Τροποποίηση, με αρ.πρωτ. 3307/18-12-2018 (ΑΔΑ:
ΩΝΠΥ465ΧΙ8-Τ24)

5η

τροποποίηση,

τη

με

αρ.πρωτ.

2775/24-12-2020

(ΑΔΑ:

ΩΧΚΦ46ΜΤΛΡ-Χ2Τ) 6η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας του
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5001020 και την αρ πρ. 769/17-52022 7η τροποποίηση.
32) Την εγγραφή της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα» στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕ 419/1 με ενάριθμο 2016ΣΕ41910002.
33) Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη εκτιμώμενης αξίας τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (7.200,00€), ήτοι τριάντα
επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
24%.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Tον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Precise Strategy ΑΕ , ο οποίος εδρεύει στη Βασιλίσσης
Σοφίας 33, Τ.Κ. 10673, Αθήνα , κάτοχο του ΑΦΜ 800573037 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, να υποβάλει
έγγραφη προσφορά με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της
σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ
στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Δράσεις
Δημοσιότητας του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ, εκτιμώμενης αξίας τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (7.200,00€), ήτοι τριάντα επτά
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
1. Εισαγωγικά Στοιχεία για την πληροφόρηση και δημοσιότητα στο Ε.Π.Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα
Το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

χρηματοδοτεί δράσεις με συνολικό προϋπολογισμό

δημόσιας δαπάνης 619.852.772,00 €. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία της ΕΕ και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (288.978.786,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (230.873.986,00 ευρώ
Δημόσια Δαπάνη) και το νέο React EU- ΕΚΤ (100.000.000,00 ευρώ Δημόσια Δαπάνη, 100%
Ενωσιακή Συνδρομή).
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Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για την πληροφόρηση και την επικοινωνία στο κοινό των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ έχει καταρτίσει Σχέδιο Στρατηγικής Επικοινωνίας σύμφωνα με:
1. το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (άρθρα 115-117 & παράρτημα ΧΙΙ),
2. τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 και
3. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (άρθρο 20),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Οι βασικοί στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι:
Α)Η έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Β)Η δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων
της

πολιτικής για τη συνοχή,

καθώς

και

το

έργο

και τα επιτεύγματα των

συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.
Οι παραπάνω βασικοί στόχοι επιμερίζονται ως ακολούθως:


Προβολή του γενικού στρατηγικού στόχου του ΕΠ ΜΔΤ καθώς και των πολιτικών για την
επίτευξη των ειδικών στόχων του.



Διασφάλιση της διαφάνειας και δημιουργία θετικού κλίματος για την κινητοποίηση των
δυνητικών δικαιούχων, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής στις παρεμβάσεις και τις
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)



Άμεση, έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τη λειτουργία και τις διαδικασίες που
αφορούν στην υλοποίηση των έργων με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των
δυνητικών δικαιούχων



Ανάδειξη του εύρους και της σημασίας των δράσεων του ΕΠ ώστε να γίνουν περισσότερο
διακριτές και αναγνωρίσιμες από το ευρύ κοινό στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας.



Ανάδειξη του εύρους και της σημασίας των δράσεων του ΕΠ και ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης σχετικά με το ρόλο και τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της ανεργίας με εστίαση
στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμιση δεξιοτήτων και βιώσιμης
απασχόλησης για όλους και με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.



Διάδοση και προβολή των καλών πρακτικών και των αποτελεσμάτων του ΕΠ ώστε να
αναδειχθεί το άμεσο και έμμεσο όφελος για τον πολίτη.

Κοινό- Στόχος
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Το στοχοθετούμενο κοινό είναι το ευρύ κοινό (κοινή γνώμη), καθώς κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει
όλα όσα αφορούν στις δράσεις του ΕΠ ΜΔΤ και τη συμβολή του στην βελτίωση της καθημερινότητας
και της ποιότητας της ζωής των πολιτών
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ
στην υλοποίηση σχεδίου επικοινωνίας μέσα από μια σειρά δράσεων.
Ειδικότερα:
Δράση Α1:
Δημιουργία τεύχους παρουσίασης του Ε.Π. ΜΔΤ σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη α) την
προηγούμενη έκδοση που έχει εκπονηθεί, β)τον απολογισμό 2021, καθώς και γ) τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία προόδου του Ε.Π. Μ.Δ.Τ.
Δράση Α2:
Α.2.1: Δημιουργία 1 infographic μηνιαίως για δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η
θεματολογία του infographic θα αφορά είτε απολογιστικά στοιχεία αναφορικά με την πρόοδο
υλοποίησης του Ε.Π

(προσκλήσεις /εντάξεις του μήνα) είτε την ανάδειξη συγκεκριμένου

τομέα/δράσης του προγράμματος, που θα προσδιορίζεται από την Ειδική Γραμματεία ΕΚΤ και από
την προϊσταμένη της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
Α.2.2: Δημιουργία 1 post μηνιαίως σχετικά με θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος σχετικά με το Ε.Π.
ΜΔΤ (π.χ καλές πρακτικές, πρόοδος Ε.Π. κ.λπ.). Η θεματολογία θα προσδιορίζεται από την Ειδική
Γραμματεία ΕΚΤ και από την προϊσταμένη της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια των πληροφοριών που
αναρτώνται με τη δημιουργία ελκυστικού για το κοινό περιεχομένου. Ο σκοπός των αναρτήσεων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η προβολή του ΕΠ, της πορείας του, των αποτελεσμάτων του
καθώς και των προοπτικών του. Όλα τα προς επεξεργασία δεδομένα και οι πληροφορίες θα δίνονται
στον ανάδοχο από την ΕΥΔ ΜΔΤ.
Α.2.3: Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση των αναρτήσεων στα Social Media
με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση απαντήσεων σε περιπτώσεις αρνητικών σχολίων και
αναπροσαρμογή του περιεχομένου εφόσον χρειαστεί.
Δράση Α3:
Διαχείριση προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως sponsored posts, Facebook και
Instagram Ads κ.ά.) με στόχο την αύξηση της προβολής των αναρτήσεων, σε συμφωνία με την Ε.Γ.
ΕΚΤ και την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ.
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της προβολής, για τη διευθέτηση των πληρωμών τους
από τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει καθώς και για οτιδήποτε περαιτέρω απαιτηθεί για την
προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης,

είναι

υπεύθυνος

για

την

καθημερινή

παρακολούθηση

και

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας της προβολής των μέτρων που έχουν ληφθεί, με την καταγραφή στατιστικών
στοιχείων. Σκοπός της παρακολούθησης είναι η προσαρμογή των αναρτήσεων ώστε να επιτυγχάνεται
η μέγιστη προβολή τους.
Δράση Α4:
Μελέτη ενεργειών για την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του Ε.Π., με βελτιστοποίηση
UX/UI του περιεχομένου, μορφής του περιεχομένου και Search Engine Optimisation (SED). Δύναται
επίσης να περιλαμβάνονται προτάσεις για την εμφάνιση του περιεχομένου, των ενημερωτικών banner
στον ιστότοπο, μορφή και τεχνικό τρόπο τοποθέτησής τους, για ταχύτητα προσβασιμότητας αλλά και
τη βέλτιστη εμπειρία των χρηστών.
2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά
και σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. Η αναθέτουσα αρχή θα φροντίσει να
παραχωρήσει κατάλληλο και επαρκή χώρο για την εγκατάσταση της ομάδας έργου του αναδόχου,
εφόσον απαιτείται να εργαστεί στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση όπου η υλοποίηση
του έργου απαιτήσει την εκτός έδρας μετακίνηση του αναδόχου, τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλει τα κάτωθι παραδοτέα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δράση Α1: Δημιουργία τεύχους παρουσίασης του Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Ε.Π.

Μεταρρύθμιση

Δημόσιου

Τομέα

σε

ηλεκτρονική μορφή,
Δώδεκα (12) μηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης για Σε μηνιαία βάση [η έκθεση θα υποβάλλεται εντός
τις δράσεις Α2-Α3-Α4

δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση του μήνα
αναφοράς]
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Η μηνιαία έκθεση υλοποίησης θα περιλαμβάνει

ενέργειες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της

σύμβασης (για τις δράσεις Α2, Α3 και Α4), στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των ενεργειών καθώς και προτάσεις/συμβουλές για τη βελτιστοποίηση τους.
Η τελευταία μηνιαία έκθεση υλοποίησης, εκτός του απολογισμού των ενεργειών για τις δράσεις Α2,
Α3 και Α4, θα περιλαμβάνει επιπλέον και την αξιολόγηση του σχεδίου επικοινωνίας βάσει των
στατιστικών στοιχείων από τα Social Media και την ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ.
Επισημαίνεται ότι με την υποβολή των ως άνω παραδοτέων και, συγκεκριμένα, για τις ενέργειες
προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο (Α3), ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει
και αντίγραφα όλων των τιμολογίων των μέσων και αντίγραφα αποδείξεων εξόφλησης των
παραστατικών των μέσων.
Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη μορφή
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (όπως σε cd, dvd, usb κ.λπ.), με ενσωματωμένο το λογότυπο της
ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ και σύμφωνα προς τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 20142020.
Τα παραδοτέα θα ακολουθούν τους κανόνες δημοσιότητας όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο
επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο επικοινωνιακό σχέδιο ΕΠ ΜΔΤ 2014-2020.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
4.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €)
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (7.200,00€), ήτοι στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις καθώς και πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες
του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης.
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5.2. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 4191με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ41910002.
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα από τις
πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με
κωδ. ΟΠΣ 5001020.
5.3. Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:


Μετά την παραλαβή των παραδοτέων της Δράσης Α1 θα καταβληθεί το 20% της συνολικής
αμοιβής του αναδόχου.



Με την παραλαβή μίας έκαστης εκ των ανωτέρω συνολικά δώδεκα (12) μηνιαίων εκθέσεων
υλοποίησης των Δράσεων Α2, Α3 και Α4 θα καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, το 1/12 από το
υπόλοιπο 80% της συνολικής αμοιβής του αναδόχου.

5.4. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
5.5. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
5.6. Σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης της πληρωμής του αναδόχου, ο τελευταίος δεν μπορεί να
ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης για την αιτία αυτή.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 επ. του ν. 4412/2016, από τη Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ, η οποία θα
παρακολουθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης το έργο, θα συνεργάζεται και θα καθοδηγεί τον
Ανάδοχο και θα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
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ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 219 επ. του ν. 4412/2016, από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η Επιτροπή είναι
αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής,
κατά τα οριζόμενα στον νόμο.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο απευθύνεται η παρούσα θα υποβάλει την έγγραφη προσφορά του
σε σφραγισμένο φάκελο (με επισυναπτόμενη διαβιβαστική επιστολή) είτε καταθέτοντάς την είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) στο πρωτόκολλο
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, επί της οδού Κοραή 4 (6 ος
όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου) στην Αθήνα (ΤΚ 10564), μέχρι την 27/05/2022 και ώρα 15:00.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον κατά
περίπτωση εκπρόσωπο του προσφέροντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους ο προσφέρων
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Διευκρινίζεται ότι, ως εκπρόσωπος του προσφέροντος, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Β.

Το συνημμένο στην παρούσα έντυπο οικονομικής προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’),
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του
προσφέροντος.

Γ.

Τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάθεσης:
Γ.1. Αποσπάσματα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στα πρόσωπα των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
προσφέροντος ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, ο
προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η
υποχρέωση του

προηγούμενου εδαφίου

αφορά (α)

στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και

ΑΔΑ: ΩΖΒΝ46ΜΤΛΡ-ΘΥ8
12
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς
και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, (γ) στις περιπτώσεις
Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις
νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη
αξία της παρούσας σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, αντί των ανωτέρω
αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, είναι δυνατή, κατ’ άρθρο 80 παρ. 9 ν. 4412/2016, η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 εκ μέρους του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του προσφέροντος, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχει
στα ως άνω πρόσωπα ο προβλεπόμενος στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 λόγος
αποκλεισμού.
Γ.2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
Γ.3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
Γ.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον
κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο προσφέρων οφείλει να καταβάλλει εισφορές (η
σχετική υποχρέωση αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
Γ.5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον
κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του προσφέροντος δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Γ.6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον
κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, περί του ότι δεν έχει επιβληθεί σε
βάρος του προσφέροντος ο προβλεπόμενος στο άρθρο 74 ν. 4412/2016 λόγος αποκλεισμού.
Γ.7. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
οικονομικό φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου. Ειδικότερα:
 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και
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τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1. Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η προσφορά δεν πρέπει να
υπερβαίνει τη συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας, όπως αυτή ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Αν η προσφορά δίνει τιμή μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία της παρούσας, αυτή (η
προσφορά) θα απορριφθεί. Η προσφορά θα ισχύει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την υποβολή
της.
8.2. Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών
φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016).
8.3. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5)
ημερών πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Επίσης,
η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.epdm.gr) καθώς και στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
8.4. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή θα δημοσιεύσει αυτή στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και θα την κοινοποιήσει στον
ανάδοχο. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η
υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 118 παρ. 3 Ν.
4412/2016). Ακολούθως, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
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8.5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α`
8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή
ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της
αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
8.6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α’. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
8.7. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας που πραγματοποιεί την
παρακολούθησή της, ήτοι της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ.
8.8. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ
Νίκη Δανδόλου
Εσωτερική Διανομή :
- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
- Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.Δ.
- Μονάδα Γ΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
[Τόπος, ημερομηνία]
ΑΠΟ: [Στοιχεία οικονομικού φορέα]
ΠΡΟΣ: ΕΥΔ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 791/19-5-2022 πρόσκλησης
Με την παρούσα υποβάλλω προσφορά στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ με
αριθ. πρωτ. πρόσκλησης 791/19-5-2022 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας /
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και των σημαντικών δράσεων του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ
ΜΔΤ στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας» «της Πράξης «Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5001020 και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην
ανωτέρω πρόσκληση. Η οικονομική μου προσφορά έχει ως εξής:
ΠΟΣΟ
ΑΝΕΥ

ΠΟΣΟ ΜΕ

ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δράση Α1: Δημιουργία τεύχους
παρουσίασης

του

Ε.Π.

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
σε ηλεκτρονική μορφή,
Δώδεκα (12) μηνιαίες εκθέσεις
υλοποίησης για τις δράσεις Α2Α3-Α4

[Ημερομηνία]
[Σφραγίδα προσφέροντος]
[Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου προσφέροντος]

