ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΥΕΕΠ)
Προκηρύσσει
1. Τακτικό Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 1 «∆ιερεύνηση της αντίληψης των
∆ηµοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέµατα ισότητας των φύλων και
µελέτη για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας», της οριζόντιας πράξης µε τίτλο «Υποστήριξη της δράσης
του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρµογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δηµόσιες πολιτικές» (µε κωδικό MIS 365220), προϋπολογισµού
€180.000,00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ), χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 221.400,00 (διακόσιες είκοσι µία χιλιάδες και
τετρακόσια ευρώ ), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (ΣΑΕ 2011ΣΕ50080000).
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
2. Αντικείµενο του Έργου αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την αποτύπωση της αντίληψης των ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών σχετικά µε το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέµατα ισότητας των φύλων και η εκπόνηση
µελέτης για τη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικών µε τη χρήση της νοµοθεσίας και της νοµολογίας,
που παράγεται από τα εθνικά δικαστήρια και το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της ίσης
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των ανωτέρω, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη (αρ. ∆ιακήρυξης 2/2013). ∆ιάρκεια έργου, δώδεκα (12)
µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής : α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, και
ασχολούνται, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, µε αντικείµενα και τοµείς που έχουν άµεση συνάφεια µε
το έργο (π.χ. διεξαγωγή έρευνας πεδίου, κοινωνικές µελέτες και έρευνες κλπ).
β) Ενώσεις/κοινοπραξίες των παραπάνω προσώπων.
4. Όροι συµµετοχής / ελάχιστες προϋποθέσεις:
α) ∆ικαιολογητικά Προσωπικής Κατάστασης Υποψηφίου Αναδόχου
Για την απόδειξη της προσωπικής κατάστασής τους, οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 § 2α, 2γ, 2δ & 2ε του Π.∆. 118/2007, καθώς και πιστοποιητικό
αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα.
β) Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
Συνολικός κύκλος εργασιών Προσφερόντων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών

χρήσεων,

µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού Έργου.
γ) Επαγγελµατική ικανότητα
Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κατά την προηγούµενη τριετία επιτυχώς ένα (1)
τουλάχιστον συναφές Έργο. Ως συναφές έργο νοείται εκείνο που αφορά σε µία τουλάχιστον από τις
παρακάτω κατηγορίες: i) κοινωνικές µελέτες και έρευνες, ii) διενέργεια ερευνών πεδίου µε συναφές
αντικείµενο, iii) νοµικές µελέτες και έρευνες µε συναφές αντικείµενο.
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Ο ελάχιστος αριθµός ανθρωποµηνών που θα προσφέρεται για την υλοποίηση του έργου πρέπει να
ανέρχεται σε σαράντα (40) µήνες για το σύνολο των µελών της Οµάδας Έργου, συµπεριλαµβανοµένων του
Υπευθύνου Έργου και του Επιστηµονικού Υπεύθυνου .
5. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς µόνο για το σύνολο του έργου. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
και αντιπροσφορές.
6. Παραλαβή ∆ιακήρυξης: τις εργάσιµες ηµέρες, µεταξύ των ωρών 11:00 – 14:00, από τα γραφεία της ΥΕΕΠ,
Αµαλίας 14, Αθήνα, 2ος όροφος, (αρµόδιος κ. Παύλος Γιαµάς Αµαλίας 210 – 3735107

email:

p.giamas@parliament.gr ). Για την παραλαβή της Προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.
7. Ηλεκτρονική

διάθεση

της

∆ιακήρυξη

στους

διαδικτυακούς

τόπους:

της

Αναθέτουσας

Αρχής

http://yeep.parliament.gr, του Συνηγόρου του Πολίτη (http://new.synigoros.gr/) και της ΕΥ∆ του Ε.Π «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» (www.epdm.gr).
8. Υποβολή Προσφορών: Υπηρεσία Εφαρµογής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων της Βουλής των Ελλήνων, Αµαλίας
ος

14, 105 57 Αθήνα, 3

όροφος, γραφείο 308 (Γραµµατεία ΥΕΕΠ), µέσω εξουσιοδοτηµένου για το σκοπό αυτό

προσώπου, µέχρι την 07/11/2013 από 09:30 π.µ. έως 12.00 µ.µ.
9. Αποσφράγιση των προσφορών: στις 07/11/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα Ελλάδος 13:00 , στην έδρα της ΥΕΕΠ,
ος

(Αµαλίας 14, 3

όροφος, αίθουσα 305 ). ∆ύναται να παρίστανται οι νόµιµοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι

εκπρόσωποι των προσφερόντων.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας
του διαγωνισµού.
11. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής: 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% , ήτοι
€11.070,00 (έντεκα χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ), µε χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο
λήξης ισχύος της Προσφοράς.
12. Η παρούσα Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευτεί µία φορά τουλάχιστον σε 3 εφηµερίδες πανελλαδικής
κυκλοφορίας (εκ των οποίων οι 2 θα είναι οικονοµικές) καθώς και σε δύο τοπικές εφηµερίδες (µία ηµερήσια και µία
εβδοµαδιαία) εντός του νοµού Αττικής, καθώς και στους παραπάνω αναφερόµενους (σηµείο 7) διαδικτυακούς
τόπους.
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