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Αθήνα, 04/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 31987

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π με την από 30/05/2019 απόφαση της Ε.Ε (30ης
/2019 Συνεδρίασης της Ε.Ε) ΑΔΑ: 67ZI46ΨΖΣ4-ΑΑ6, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘’InnoBlueGrowth:
Horizontal Communication and Capitalization Project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean
level’’ κωδ. 68/1502, με Επ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς
Πόρους, προτίθεται να αναθέσει την παροχή Υπηρεσιών .

Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Διαδικασία Ανάθεσης
Παροχής Υπηρεσιών

Απευθείας Ανάθεση
Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος Προμήθειας

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από «εκπαιδευτή-σύμβουλο
φοιτητών» (mentor) με ειδικές γνώσεις, στο πλαίσιο του θερινού
σχολείου «Γαλάζια Ανάπτυξη: αναδυόμενες τεχνολογίες, τάσεις και
ευκαιρίες»

Προϋπολογισμός

3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική
Ημερομηνία & Ώρα Δευτέρα 10/6/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Υποβολής Προσφορών
Τόπος κατάθεσης
προσφορών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
157 80 Αθήνα.

Τόπος παράδοσης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Μαυροβουνίου (Κοτόρ)

Κωδικός Έργου

Κ.Α. 68/1502

Πρωτόκολλο

31987/04-06-2019

Παροχή πληροφοριών
Αρμόδιος είναι ο κ. Καθηγητή κ. Ι. Χατζηγεωργίου, τηλ. 210 772
επί
των
τεχνικών
1105, email chatzi@naval.ntua.gr
προγιαγραφών
Α. 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Β. 0,06% υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1191/22.3.2017 (ΦΕΚ
969/22.3.2017, τ. Β’), επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής,
%
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και
κρατήσεων
Γ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “ Horizontal Communication and
Capitalization Project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level ” με ακρωνύμιο
InnoBlueGrowth με κωδικό έργου 68/1502, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και
Εθνικούς πόρους.

Όροι της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών
1. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στις περιπτώσεις που με
την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ν. 4609/2019 ).
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποβάλλοντες για διάστημα 2 μηνών. Παράταση της ισχύος της
προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς.
2. Οι προσφορές γίνονται δεκτές σε ευρώ διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Προσφορές που θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή με οποιαδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δε
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης ο προσφέρων θα υποβάλει ως δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της
σύμβασης α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, β) φορολογική ενημερότητα (για κάθε
νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και γ) ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης
Αν. Πρύτανη

(επισυνάπτεται η πρόσκληση του Ε/Υ)

Πρόσκληση για την επιλογή «εκπαιδευτή» για τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο «Θερινού Σχολείου»
"Γαλάζια Ανάπτυξη: αναδυόμενες τεχνολογίες, τάσεις και ευκαιρίες"
Στο πλαίσιο του έργου Innobluegrowth
Η εργασία του εκπαιδευτή θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα InnoBlueGrowth ως τμήμα του Θερινού
Σχολείου " Γαλάζια Ανάπτυξη: αναδυόμενες τεχνολογίες, τάσεις και ευκαιρίες ", (https://bluegrowth.interreg-med.eu/news-events/events/detail/actualites/summer-school-blue-growth-emergingtechnologies-trends-and-opportunities/), το οποίο οργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος
Interreg MED Blue Growth Community, και θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο του Μαυροβουνίου
μεταξύ 1 και 5 Ιουλίου 2019.
Η εργασία θα αφορά την επίβλεψη των επιλεγμένων σπουδαστών κατά την προσομοίωση μίας
εικονικής περιοχής (π.χ. ενός νησιού), όπου θα εξεταστούν δραστηριότητες που σχετίζονται με έναν
εκ των πέντε πυλώνων της γαλάζιας ανάπτυξης
 Γαλάζια ενέργεια (ενέργεια από το θαλάσσιο περιβάλλον)
 Ιχθυοκαλλιέργειες
 Θαλάσσια επιτήρηση
 Γαλάζιες βιοτεχνολογίες
 Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά τον εκπαιδευτή που θα καλύψει θέματα γαλάζιας ενέργειας.
Η εργασία θα απαιτήσει την επικοινωνία με τους σπουδαστές και την καθοδήγησή τους πριν την
έναρξη των εργασιών του θερινού σχολείου.
1. Εργασιακό
προφίλ
υποψηφίου

Απαιτείται υψηλής στάθμης επαγγελματική εμπειρία σε ένα από το
ακόλουθα πεδία:
-

Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα

-

Επιχειρηματικότητα

-

Δημόσια διοίκηση (σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο)

-

Χρηματοδοτήσεις

-

Διεθνείς οργανισμοί

Η έντονη δραστηριότητα σε θέματα γαλάζιας ενέργειας, θα πρέπει να
αφορά τα πεδία:


Τεχνολογικές τάσεις, Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία



Κοινωνική ανάπτυξη μέσω «γαλάζιων τεχνολογιών»



Διεθνή συνεργατικά πλαίσια, χρηματοδοτικές και επενδυτικές
ευκαιρίες



Αλληλεπιδράσεις στη «γαλάζια οικονομία»

Απαιτούνται, επίσης, ειδικές γνώσεις των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών:
 Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council
of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial
planning
 Recommendation of the European Parliament and of the Council of
30 May 2002 concerning the implementation of Integrated Coastal
Zone Management in Europe
 Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council
of 17 June 2008 establishing a framework for community action in
the field of marine environmental policy (Marine Strategy
Framework Directive)

2. Στόχοι και
δραστηριότ
ητες που θα
υλοποιηθού
ν

-

Σχεδίαση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων: ομαδική εργασία με
άλλους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες του προγράμματος IBG.

-

Προετοιμασία εντύπων και διαμοιρασμός τους στους συμμετέχοντες
του θερινού σχολείου, πριν και μετά τις προσδιορισμένες ημερομηνίες.

-

Εκκίνηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τρεις εβδομάδες πριν την
έναρξη του θερινού σχολείου.

-

Παροχή συμβουλών την εβδομάδα του θερινού σχολείου, ιδιαίτερα
κατά τις απογευματινές δραστηριότητες.

-

Τελική έκθεση δραστηριοτήτων.

3. Αποζημίωση
εκπαιδευτή

-

Το συνολικό (μικτό) ποσό το οποίο θα λάβει ο εκπαιδευτής που θα
επιλεγεί ανέρχεται στα 3000,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των
φόρων και κρατήσεων. Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και
διαμονής στο Κοτόρ του Μαυροβουνίου θα καλυφθούν από το
πρόγραμμα InnoBlueGrowth (κωδικός ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1502)

4. Διάρκεια

Από 14/06/2019

Έως 14/07/2019

απασχόλησης
5. Τόπος διεξαγωγής
θερινού σχολείου

University of Montenegro - Kotor – από 1/07/2019 έως 5/07/2019

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σφραγισμένες μέχρι …………….. στις 14:00 μ.μ. με ένδειξη
εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για την Πρόσκληση με τον Αρ. Πρωτ. ………… για την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών από «εκπαιδευτή-σύμβουλο φοιτητών» (mentor) με ειδικές γνώσεις, στο
πλαίσιο του θερινού σχολείου «Γαλάζια Ανάπτυξη: αναδυόμενες τεχνολογίες, τάσεις και ευκαιρίες»
για το έργο με Κωδ. 68/1502, στην ΕΜΠ-ΕΛΚΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ –
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, 15780, ΑΤΤΙΚΗΣ),
υπόψη κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, Καθηγητή ΕΜΠ, και να περιλαμβάνουν επιστολή κινήτρων και
λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται
στα θέματα 1&2 ανωτέρω θα αποκλείονται. Η επιλογή θα γίνει με βάση την οικονομικότερη
προσφορά.
Δεκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 2 μήνες.
Επίσης, στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας πρόσκλησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24
του Ν. 4412/2016 και όπως αναλύεται διεξοδικώς στην κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ.).
Συνημμένα: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. …..… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΝΕΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Κατόπιν της υπ’αριθμ ………..

πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή εξειδικευμένων

υπηρεσιών από «εκπαιδευτή-σύμβουλο φοιτητών» (mentor) με ειδικές γνώσεις, στο πλαίσιο του
θερινού σχολείου «Γαλάζια Ανάπτυξη: αναδυόμενες τεχνολογίες, τάσεις και ευκαιρίες», με σκοπό την
κάλυψη αναγκών του έργου “Horizontal Communication and Capitalization Project for
Innovation in Blue Growth at Mediterranean level”, με ακρωνύμιο “InnoBlueGrowth”, με κωδικό
έργου 68/1502, υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά:
Συνολική τιμή για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):
Η προσφορά ισχύει έως …..
Αθήνα
Ο Προσφέρων [Επωνυμία (σφραγίδα) και υπογραφή]

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

