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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή, για δύο (2) έτη, Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών και
Συμβουλών σε θέματα τρέχουσας Διαχείρισης. Οι εν λόγω υπηρεσίες
παρέχονται α- για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ (ΤΜΗΜΑ Ι) και β- για τη
Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)»
Προϋπολογισμός Έργου:
Τμήμα 1: Παροχή, για δύο (2) έτη, Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών και
Συμβουλών σε θέματα τρέχουσας Διαχείρισης για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ,
εκτιμώμενης αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ, (97.440,00 €)
προ ΦΠΑ 24 %.
ΤΜΗΜΑ 2: Παροχή, για δύο (2) έτη, Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών και
Συμβουλών σε θέματα τρέχουσας Διαχείρισης για τη ΔΑ ΤΕΒΑ, εκτιμώμενης αξίας
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (64.960,00 €) προ ΦΠΑ 24 %.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ταξινόμηση κατά CPV: 79200000-6, 79210000-9, 79211000-6, 79211100-7,
79211110-0, 79211200-8.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL))

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8
ΑΘΗΝΑ
11141
210 2120729
210 2285122
info@eiead.gr
Αναστασία Παπακώστα Μαυρονασίου
www.eiead.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
– υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικώς με τις πολιτικές, τις οποίες σχεδιάζει και εφαρμόζει,
η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και η στήριξη
των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές
που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και είναι διαθέσιμα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρέχοντας
κάθε δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευμένα θέματα στα οποία καλείται να συμβάλει, σε
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση
δ)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΙΕΑΔ κατά 60%. Η δαπάνη
για το μέρος αυτό της σύμβασης βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
των οικονομικών ετών 2020 -2022 του Φορέα
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 40 % από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ09380000). Η σύμβαση, ως προς
το ΤΜΗΜΑ ΙΙ αυτής (βλ. αμέσως κατωτέρω) περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 της
Πράξης: «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
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και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007790 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 553 Οικ. 15/04/2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5007790
[1]. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ[2].

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή, για δύο (2) έτη, Οικονομικών και
Λογιστικών Υπηρεσιών και Συμβουλών σε θέματα τρέχουσας Διαχείρισης. Οι εν λόγω
υπηρεσίες παρέχονται α- για την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΙΕΑΔ (ΤΜΗΜΑ Ι) και β- για τη
Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ) :
CODE

EL)
Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου
79200000-6 υπηρεσίες
79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79211000-6 Λογιστικές υπηρεσίες
79211100-7 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
79211110-0 Υπηρεσίες διαχείρισης μισθολογικών καταστάσεων
79211200-8 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών απολογισμών
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

και

φορολογικές

ΤΜΗΜΑ 1 : Παροχή, για δύο (2) έτη, Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
και Συμβουλών σε θέματα τρέχουσας Διαχείρισης για την Κεντρική Υπηρεσία
του ΕΙΕΑΔ, εκτιμώμενης αξίας ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ,
(97.440,00 €) προ ΦΠΑ 24 %.
ΤΜΗΜΑ 2 : Παροχή, για δύο (2) έτη, Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
και Συμβουλών σε θέματα τρέχουσας Διαχείρισης για τη ΔΑ ΤΕΒΑ, εκτιμώμενης
αξίας εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (64.960,00 €) προ ΦΠΑ 24
%.
Η Προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά και για τα δύο ως άνω τμήματα,
καθόσον το λογιστήριο του ΕΙΕΑΔ είναι ενιαίο και οποιοσδήποτε περαιτέρω
καταμερισμός θα δυσχέραινε σοβαρά το επιτελούμενο έργο. Η προσφορά θα
αφορά στο ΤΜΗΜΑ Ι κατά ποσοστό 60 % και στο ΤΜΗΜΑ ΙΙ κατά ποσοστό 40
%.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
162.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με
ΦΠΑ: 201.376,00, ΦΠΑ: 38.976,00 €
[1]. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ[1]

[2].

Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
[2]
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν.
4314/2014)
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΕΝΑ) της παρούσας διακήρυξης.
 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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