Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών οικονομικής
διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου BSB-CIRCLECON
Ημερομηνία: 30/11/2021
Α.Π.: EU38631121
Αξιότιμοι κύριοι,
Το ERFC συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “Knowing circular economy in Black Sea Basin - BSBCIRCLECON” που χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος ENI CBC BSB 2014-2020. Το ERFC προτίθεται να
αναθέσει με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν4412/2016 (147Α’) σε Ανάδοχο
την οικονομική διαχείριση του έργου BSB-CIRCLECON για λογαριασμό του ERFC, όπως αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω:
1. Περιγραφή του Αντικειμένου:

α/α

Υπηρεσία

Παραδοτέο

Χρόνος υποβολής

Προϋπολογισμός
παρεχόμενης
υπηρεσίας
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (€)

1

Προγραμματισμός
οικονομικού αντικειμένου
βάσει του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του
έργου.

Σχέδιο υλοποίησης
οικονομικού
αντικειμένου του
έργου.

Μαζί με τις
τετραμηνιαίες
εκθέσεις προόδου του
έργου (5 εκθέσεις)

2.200,00 ευρώ

Αναφορά προόδου
υλοποίησης του
οικονομικού αντικειμένου
του έργου.

Έκθεση προόδου
υλοποίησης του
οικονομικού
αντικειμένου του
έργου.

Μαζί με τις
τετραμηνιαίες
εκθέσεις προόδου του
έργου καθώς και την
ενδιάμεση και τελική
έκθεση του έργου. (5
εκθέσεις)

2.200,00 ευρώ

Προετοιμασία φακέλου
για την πιστοποίηση των
δαπανών του έργου.

Φάκελος με τα όλα
τα απαιτούμενα
έγγραφα για την
πιστοποίηση των
δαπανών του
έργου από την
Ελληνική Αρχή
Πληρωμής.

Κατά την ενδιάμεση
και τελική έκθεση του
έργου.

4.000,00 ευρώ
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2. Διάρκεια
Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης μέχρι και 3 μήνες μετά την λήξη του έργου BSB-CIRCLECON, ήτοι την 21η Οκτωβρίου
2023.
3. Προϋπολογισμός – Όροι πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων. Οι προσφορές ανά Προσφορές με τιμή
μεγαλύτερη από τον παραπάνω προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.
Για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας δεν χορηγείται προκαταβολή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα
πραγματοποιείται τμηματικά με την υποβολή των παραδοτέων, την αποδοχή τους από την επιτροπή
παραλαβής του ERFC και την έκδοση σχετικών τιμολογίων μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα.
4. Προσόντα και κριτήριο ανάθεσης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει:
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C1).
Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που να πληροί τις
παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές.
5. Υποβολή προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει, διαφορετικά απορρίπτεται:
 Βιογραφικό σημείωμα
 Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Παράρτημα, όπου θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή
παροχής υπηρεσίας.
Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο της αποδοχής των όρων της παρούσας καθώς και της
διαθεσιμότητας του υποψηφίου για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών κατά το παραπάνω
αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Παρακαλούμε να αποστείλετε την προσφορά σας μέχρι και την Παρασκευή 10/12/21 & ώρα 12.00, στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου management@erfc.gr .

Με εκτίμηση

Ν. Πετρόπουλος
Πρόεδρος
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