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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΩΝ

Αθήνα, 24.09.2021
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/11625
Προς:
1.

την εταιρεία «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες»

Ταχ. Δ/νση: Ελευθ. Βενιζέλου 57
Ταχ. Κώδ: 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγελική Μαραγκάκη
Τηλέφωνο: 210 3722618
atpap@tap.gr

Πρωτεσιλάου 75 και Παρίδος 63,
13122 Ίλιον
sdimou@itcs.gr, info@itcs.gr
2.

την εταιρεία «Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα
Ανάπτυξης ΕΠΕ»
Πανεπιστημίου 56,
10678 Αθήνα
info@innoland.gr
Κοιν.
Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»
Αισχίνου 7, Αθήνα 105 58

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ευρυδάμαντος & Γαλαξία 2, 11745, Αθήνα,

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών και την υποστήριξη της επιτροπής επιλογής οικονομικού φορέα για την υλοποίηση του έργου ‘’Β΄ ΦΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’», ποσού έως 20.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από δωρεά του
Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης»
Έχοντας υπόψη
1. τις διατάξεις:
i. του ν.2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/24.121997) «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»,
ii. του ν. 4761/2020 (ΦΕΚ Α΄248) «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και
μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων», όπως ισχύει,
iii. του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.06.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς»,
iv. του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/ Α’/10.9.2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4758/2020,
v. της με αριθμ. Α.1050 (ΦΕΚ B' 942/20.03.2020) Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών
και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ' της παραγράφου
1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α'248),
vi. της με αριθμ. 166670/15-4-2021 (με ΑΔΑ 69ΣΑ4653Π4-ΚΟΡ) Κοινής Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομικών και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία εγκρίνεται η από 18/2/2021 σύμβαση δωρεάς
μεταξύ του ΟΔΑΠ και του δωρητή, οι εγκρίσεις των αρμοδίων οργάνων

1

2.

3.
4.

την υπ. αριθμ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/10419/03.09.2021 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 09.09.2021)
απόφαση
συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την υλοποίηση του έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ», με πηγή χρηματοδότησης Δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.
το από 13.09.2021 απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Οικονομικού Φορέα,
το γεγονός ότι από την παρούσα πρόσκληση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΟΔΑΠ ή
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
απευθύνει πρόσκληση στους αποδέκτες οικονομικούς φορείς για να υποβάλoυν οικονομοτεχνική προσφορά βάσει
των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ. Η προσφορά θα απευθύνεται στην από 03.09.2021 ορισθείσα Επιτροπή Επιλογής
Οικονομικού Φορέα στην οποία θα περιέλθει διαμέσου του Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης
Πόρων, και θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση atpap@tap.gr.
Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το αρ.3Α του ν.4182/2013 και μνεία της σχετικής διάταξης θα πρέπει
να γίνεται επί των τιμολογίων που εκδίδει ο οικονομικός φορέας στο όνομα του ΟΔΑΠ και τα οποία εξοφλούνται
από το δωρητή.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλίας Πατσαρούχας
Εσωτερική Διανομή
•
Γραφείο Προέδρου
•
Γενικού Διευθυντή
•
ΑΤΠΑΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι να περιγραφούν αναλυτικά οι φάσεις υλοποίησης του έργου της
«Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την υποστήριξη της επιτροπής
επιλογής οικονομικού φορέα για την υλοποίηση του έργου ‘’Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’», το φυσικό αντικείμενο της κάθε φάσης με τα παραδοτέα που περιλαμβάνει καθώς και το
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

•
•
•

•

•
•

ΦΑΣΗ Α: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η φάση Α’ περιλαμβάνει τα εξής:
Κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών του κυρίως έργου.
Καθορισμός του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου και των επιμέρους οροσήμων αυτού.
Προσδιορισμός των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής επάρκειας του
υποψηφίου αναδόχου.
Παραδοτέo:
Π.Α. 1 Τεύχος προδιαγραφών - χρονοδιαγράμματος και κριτηρίων επιλογής υποψήφιου αναδόχου
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης και υποβολής του παραδοτέου Π.1. είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
ΦΑΣΗ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η φάση Β’ περιλαμβάνει τα εξής:
Υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής οικονομικού φορέα (αναδόχου) εκτέλεσης του έργου, στη διαδικασία
διενέργειας έρευνας αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνητικοί ανάδοχοι του έργου, σύμφωνα με τα
κριτήρια που έχουν τεθεί. Συλλογή συγκριτικών στοιχείων τιμών (αν απαιτηθεί).
Υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής αναδόχου, στη διαδικασία υποβολής πρόσκλησης για συλλογή προσφορών,
προκειμένου να επιλεγεί ο επικρατέστερος υποψήφιος ανάδοχος.
Υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής, κατά τη διαδικασία επιλογής του επικρατέστερου υποψηφίου αναδόχου του
έργου.
Παραδοτέα:
Π.Β1 Έκθεση-Αναφορά για τη διαδικασία έρευνας αγοράς
Π.Β2 Σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών
Π.Β3 Έκθεση-Αναφορά διαδικασίας επιλογής υποψήφιου αναδόχου
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης και υποβολής των παραδοτέων είναι εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την
παράδοση-παραλαβή του παραδοτέου Π.Α.1 με την προϋπόθεση ότι παράλληλα και ο ΟΔΑΠ θα δρομολογήσει από
πλευράς του, εντός χρονοδιαγράμματος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συνεδρίασης των σχετικών Επιτροπών
κατά την διαδικασία επιλογής του Αναδόχου του έργου.
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ΦΑΣΗ Γ’: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΡΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ
Η φάση Γ’ περιλαμβάνει την προετοιμασία και συγκρότηση του φακέλου της διαδικασίας επιλογής αναδόχου,
προκειμένου να υποβληθεί στον Δωρητή προς έγκριση.
Παραδοτέο:
Π.Γ.1 Αρχεία Φακέλου της διαδικασίας επιλογής προς υποβολή στο Δωρητή
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης και υποβολής του παραδοτέου είναι είκοσι (20 ημέρες) μετά από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής του επικρατέστερου υποψηφίου αναδόχου του έργου από την αρμόδια Επιτροπή
Επιλογής.
ΦΑΣΗ Δ’: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η φάση Δ’ περιλαμβάνει την υποστήριξη του ΟΔΑΠ στην διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου και
παραλαβής των παραδοτέων του από τον Ανάδοχο. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης του αναδόχου στη δ’ φάση
θα είναι 30 συνολικά ημέρες, οι οποίες θα συμφωνηθούν μεταξύ ΟΔΑΠ και αναδόχου.
Παραδοτέα:
Π.Δ.1 1η Τριμηνιαία έκθεση-αναφορά υλοποίησης έργου
Π. Δ.2 2η Τριμηνιαία έκθεση-αναφορά υλοποίησης έργου
Π. Δ.3 Τελική απολογιστική έκθεση-αναφορά υλοποίησης έργου
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης και υποβολής του παραδοτέου είναι εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έργου του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση παράτασης του έργου
η υποβολή των παραδοτέων της φάσης Δ’ θα μεταφερθεί αντίστοιχα.
15.09.2021
Η αν. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων
Αγγελική Μαραγκάκη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων
ΕΡΓΟ : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
και την υποστήριξη της επιτροπής
επιλογής οικονομικού φορέα για την
υλοποίηση του έργου ‘’Β΄ ΦΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών και την υποστήριξη της επιτροπής επιλογής οικονομικού φορέα για την υλοποίηση του έργου ‘’Β΄
ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’», προσφέρω την ακόλουθη τιμή :

Α/Α

Σύντομη περιγραφή

1

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών και την υποστήριξη της επιτροπής επιλογής
οικονομικού φορέα για την υλοποίηση του έργου ‘’Β΄ ΦΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ’’

Τιμή κατ’ αποκοπή

Ολογράφως,
1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της Υπηρεσίας.
2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
3) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων,
Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.
Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:
Ποσοστό 35% με την παραλαβή του παραδοτέου Π.Α. 1
Ποσοστό 40% με την παραλαβή των παραδοτέων Π.Β.1. Π. Β.2 και Π. Β.3
Ποσοστό 10% με την παραλαβή του παραδοτέου Π.Γ.1
Ποσοστό 15% με την παραλαβή του παραδοτέου Π.Δ.1, Π. Δ.2 και Π Δ.3
Η εξόφληση τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις δωρεάς, απαλλάσσονται από
τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεάς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3Α του Ν. 4182/ 2013, καθώς και από την
επιβολή ΦΠΑ υπό τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. Α.1050 (ΦΕΚ B' 942/20.03.2020). Έναντι των Αναδόχων δε
θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του Δωρεοδόχου – δημοσίου φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου
και στις συμβάσεις που συνάπτονται για την υλοποίηση του Έργου, σε εφαρμογή της παρούσας σύμβασης δωρεάς,
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων
δαπανών και λογαριασμών.
Ημερομηνία
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Υπογραφή – Σφραγίδα

