INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.02 11:21:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ66Λ465ΧΘ7-ΚΥΘ

17SYMV006309026 2017-06-12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αθήνα, 01/06/2017
Αρ. πρωτ.: 730

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
Μονάδα Β2΄: Υποστήριξης Ένταξης και
Εφαρμογής Δράσεων – Τομέας Ισότητας των
Φύλων
Ταχ. Δ/νση
: Κοραή 4
Ταχ.Κώδικας : 105 64
Πληροφορίες : Χ.Νικολοπούλου,
Γ.Μανώλη
Τηλέφωνο
: 213 1501470,480
Fax
: 213 1501499
Εmail: xnikolopoulou@mou.gr
gmanoli@mou.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών
αναφορικά

με

την

εξέταση

των/του

φακέλου

δικαιολογητικών

κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού ως προς το Τμήμα B, ήτοι την μελέτη του υποέργου 4 με
τίτλο

«H

ελληνίδα

προβλήματα,

αγρότισσα:

προκλήσεις

και

αποτύπωση
προτάσεις

της

συμμετοχής,

πολιτικής

για

την

ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα
και την ελληνική ύπαιθρο» στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη
υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των
Φύλων», με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα 2014-2020».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι Σ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ω Ν Φ Υ Λ Ω Ν

΄
‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

1

ΑΔΑ: Ψ66Λ465ΧΘ7-ΚΥΘ

Έχοντας υπόψη:
17SYMV006309026
2017-06-12
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
όπως ισχύει.

2.

Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
έχει τροποποιηθεί κα ισχύει.

3.

Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και

την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014
– 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, όπως
ισχύει.
4.

Το ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α΄143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει.

5.

Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, όπως ισχύει.
6.

Το π.δ. 105 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως
ισχύει.

7.

Το π.δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση

του

Μεταναστευτικής

Υπουργείου
Πολιτικής

και

Τουρισμού,
Υπουργείου

σύσταση
Ψηφιακής

Υπουργείου
Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
8.

Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»

9.

Την υπ’ αριθ. 10770 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού

και

του

Υπουργού

Εσωτερικών

και

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζεται, η Φωτεινή Κούβελα, στη θέση της
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Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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10. Την υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της
Γενικής

Γραμματείας

Ισότητας

των

Φύλων,

στους

Προϊσταμένους

των

Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων καθώς και
στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία
Εφαρμογής,
11. Την υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573).
12. Τη με αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με
θέμα:

«Τροποποίηση

και

αντικατάσταση

της

υπ’

αριθ.

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(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»
13.

Την υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργική Απόφαση περί
«Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΚΠΣ

2000−2006,

του

ΕΣΠΑ

και

λοιπών

συγχρηματοδοτούμενων

επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό
16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ, αντικαταστάθηκε με τη με
αριθμό

85334

/ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015)

ΚΥΑ

και

τροποποιήθηκε με τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016).
14. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1303/2013 όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά.
15. Την υπ’ αριθ. 1846/07-09-2016, την από 13/09/2016 ορθή επανάληψη (AΔΑ:
6ΩΕΛ4653Ο7-ΧΟΩ)
67ΔΚ465ΧΙ8-ΠΗΩ)

και
της

την

από

Απόφασης

27/03/2017
Ένταξης

της

ορθή

επανάληψη

Πράξης

(ΑΔΑ:

«Εξειδικευμένη

υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των
Φύλων» με κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων
δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες
για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» του Ε.Π.
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«Μεταρρύθμιση

Δημοσίου

Τομέα

2014-2020»,

για

τους

Άξονες

Προτεραιότητας 1,2,3.
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16. Τη ΣΑΕ 455/1 με ενάριθμο κωδικό πράξης 2016ΣΕ45510005, του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
17. Την

με

αριθμ.πρωτ.1820/21.12.2016

επανάληψη

(ΑΔΑ:

78ΒΔ465ΧΘ7-ΟΣ7)

και

την

Απόφαση

από

29.12.2016

ορθή

Διενέργειας Συνοπτικού

διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή
Αναδόχου/Αναδόχων για τις μελέτες των υποέργων 3, 4 και 5 της Πράξης με
τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης
της Ισότητας των Φύλων», με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
18. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 39/17.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΠ71465ΧΘ7-Ι6Λ) Απόφαση
Συγκρότησης

και

Ορισμού

μελών

Επιτροπής

Διενέργειας/Αξιολόγησης

Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις μελέτες των υποέργων 3, 4 και 5
της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού - Δομής
Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων».
19. Τη με αρ. πρωτ. 370/10-4-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΓΒ465ΧΘ7-03Θ) απόφαση έγκρισης
πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού
για το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τις
μελέτες των υποέργων 3, 4 και 5 της Πράξης «Εξειδικευμένη υποστήριξη του
Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», με Κωδ.
ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».
20. Το πρακτικό υπ’ αριθμ. 5/30-03-2017 της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Προσφορών Διαγωνισμού που διαβιβάστηκε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με το
με αρ. πρωτ. εισερχομένου 367/10-04-2017 διαβιβαστικού εγγράφου.
21. Τη με αρ. πρωτ. 415/20-4-2017 επιστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς
την εταιρία INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ.
ΕΠΕ, με θέμα: «Υποβολή φακέλου για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης».
22. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρίας με την επωνυμία INTRAWAY
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ που προσκομίστηκαν
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 432/27-4-2017 εισερχόμενο έγγραφο.
23. Το με αρ. πρωτ. 485/5-5-2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ σχετικά
με τον καθορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών
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κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της εταιρίας INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ του συνοπτικού διαγωνισμού.
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24. Το πρακτικό 6/09-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού που

διαβιβάστηκε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με το με αρ. πρωτ. Εισερχ. 720/305-2017 διαβιβαστικού εγγράφου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του πρακτικού με αρ. 6/09-05-2017 (αρ. πρωτ. Εισερχ.
Επιτελικής

Δομής

ΕΣΠΑ

ΥΠΕΣ

720/30-5-2017)

της

Επιτροπής

Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Τμήμα
Β, ήτοι την μελέτη του υποέργου 4 με τίτλο: «Η ελληνίδα αγρότισσα:
αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής
για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και
την ελληνική ύπαιθρο».
2. Την κατακύρωση σύμφωνα με τo ως άνω πρακτικό, του αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού ως προς το ΤΜΗΜΑ Β, στην εταιρεία με την
επωνυμία «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «INTRAWAY ΕΠΕ» με έδρα
την Αθήνα, οδός Στησιχόρου 1, Τ.Κ. 106 74, ΑΦΜ 095662877, ΔΟΥ Δ’
Αθηνών.
3. Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου θα είναι επτά (7) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης. Η διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί με πρωτοβουλία
της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.
4. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος
Α, όπως αυτές αναλύονται στο Μέρος Α: Αναλυτική Περιγραφή και Τεχνικές
Προδιαγραφές του Έργου της με αρ. πρωτ. 1820/21-12-2016 και της από
29/12/2016

ορθής

επανάληψης

(ΑΔΑΜ:16PROC005658283

2016-12-29)

Απόφαση προκήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για
τις μελέτες των υποέργων 3, 4 και 5 της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη
υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των
Φύλων», με Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
2014-2020»

καθώς

και

με

την

με

αρ.

πρωτ.

εισερχ.

΄
‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

5

59/20-1-2017

ΑΔΑ: Ψ66Λ465ΧΘ7-ΚΥΘ
υποβληθείσα τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν
έρχεται σε αντίθεση με τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
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5. Το συνολικό τίμημα (συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος

ΦΠΑ)

ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ
(9.672,00 €), ήτοι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00 €) πλέον ΦΠΑ
ποσού χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (1.872,00 €).
Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την
εκπόνηση του έργου. Κατά την πληρωμή, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις
προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου
εισοδήματος.
6. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τη ΣΑΕ
455/1

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

με

ενάριθμο

κωδικό

Πράξης

2016ΣΕ45510005 και τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού –
Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων». Η Πράξης έχει κωδ. ΟΠΣ
5001377 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
7. Η αμοιβή του αναδόχου του έργου θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής:


Χορήγηση Α΄ Δόσης 20% του συμβατικού τιμήματος, μετά την
οριστική

παραλαβή

του

Παραδοτέου

Π.1

από

την

Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα
βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοση του και ii) την επιτυχή
υλοποίηση

και

ολοκλήρωση

του

σύμφωνα

με

τους

όρους

της

σύμβασης.


Χορήγηση Β΄ Δόσης 80% του συμβατικού τιμήματος, μετά την
οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π.2 και του συνόλου του έργου
του αντίστοιχου τμήματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την
εμπρόθεσμη

παράδοση

του

και

ii)

την

επιτυχή

υλοποίηση

και

ολοκλήρωση του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των ως άνω παραδοτέων, όπως αυτή θα πιστοποιείται από την
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) με την
έκδοση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.
8. Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του
Ν.4412/2016,

καθώς

και

στην

αριθμό

134453/23-12-2015

2857/β/28-12-2015) όπως ισχύουν.
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ΚΥΑ

(ΦΕΚ

ΑΔΑ: Ψ66Λ465ΧΘ7-ΚΥΘ
Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό
την προϋπόθεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού
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από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
9. Η

παράδοση

και

η

παραλαβή

του

Έργου

θα

γίνει

σύμφωνα

με

το

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου
ή/και εκπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου
είναι δυνατό να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.
4412/2016.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη
υπαιτιότητα

της

Αναθέτουσας

Αρχής,

μετατίθεται

ισόχρονα

ο

χρόνος

παράδοσης.
Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε
αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 203 του Ν. 4412/2016
Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.
10. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας
την Εγγυητική

Επιστολή

Καλής Εκτέλεσης

Σύμβασης

σύμφωνα

με

τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί
για να υπογράψει τη Σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και η
κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
11. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία ανέρχεται στο 5% της
συμβατικής αξίας του τιμήματος για το Τμήμα Β (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ), ήτοι τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €) θα κατατεθεί από τον
Ανάδοχο σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, το αργότερο κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
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ΑΔΑ: Ψ66Λ465ΧΘ7-ΚΥΘ
12. Η

εγγυητική

επιστολή

καλής

εκτέλεσης

είναι

αορίστου

χρόνου

και

επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και
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ποιοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.
13. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή:


Οι

διατάξεις

του

Ν.

4412/2016

εφαρμοζομένων

επίσης

συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα


Τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 1820/21-12-2016 και την από
29/12/2016 ορθή επανάληψη (ΑΔΑΜ:16PROC005658283 2016-12-29)
της Απόφασης Προκήρυξης Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και
στα Παραρτήματα αυτής.



Η τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

14. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 6ο Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Προσφορών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων



Προϊστάμενος ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ/ΥΠΕΣ



Μονάδα Β2, Φάκελος έργου



Επιτροπή

Διενέργειας

/Αξιολόγησης

Προσφορών

Πατερόπουλο)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΥΔ Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020
Μεναίχμου και Θεοφιλοπούλου 18
Τ.Κ. 117 43

΄
‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

8

(Πρόεδρο

κ.

