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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Αθήνα, 30/ 4 / 2015  

Αρ. Πρωτ. 630 

 

Πληροφορίες: Μ. Παπαντωνίου  

Τηλ: 210 92 20 238 εσ 101  

Email: m.papantoniou@hqa.gr 

 

Προς  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή Συμβούλου παροχής οικονομικών & 

διοικητικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΑΔΙΠ ως Δικαιούχου έργων ΕΣΠΑ». 

 

Η Πρόεδρος της ΑΔΙΠ 

 

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), προκειμένου να 

υποβάλει ηλεκτρονικά προσφορά για την επιλογή Συμβούλου Εταιρείας παροχής οικονομικών & 

διοικητικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου της ΑΔΙΠ σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 

έργων ΕΣΠΑ. 

 

Η προσφορά για την παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με διάρκεια έως 31/10/2015 από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του υποέργου 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Ανάπτυξη 

εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη", κωδικό MIS 

296175  στον Άξονα Προτεραιότητας "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013». Το 

Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.  

 

Συγκεκριμένα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης προς την 

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), προς το 

σκοπό της εκπλήρωσης των οικονομικών & διοικητικών υποχρεώσεών της (οικονομικές πράξεις 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων). 

Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά υποστήριξη σε: 

- Εφαρμογή διοικητικών και οικονομικών πράξεων ορθής εκτέλεσης του έργου. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

A Δ Ι Π  
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- Διεκπεραίωση πρόχειρων και διεθνών διαγωνισμών. 

- Κατάρτιση & παρακολούθηση Συμβάσεων προμηθευτών. 

- Συγκρότηση & τήρηση Φακέλου δικαιολογητικών δαπανών. 

- Καταχωρήσεις οικονομικών εγγραφών και λογιστική παρακολούθηση. 

- Δημιουργία μηνιαίων δελτίων δαπανών και ηλεκτρονική υποβολή τους στο ΟΠΣ. 

- Κατηγοριοποίηση, οργάνωση και ταξινόμηση απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για την  

ολοκλήρωση του ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενου έργου. 

 

Τα παραδοτέα του παρόντος έργου θα είναι έγγραφες μηνιαίες αναφορές όλων των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα που θα παρασχεθούν. 

Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

απόψεως προσφορά.  

 

Κάθε φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει:  

 Επιστολή με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη του έργου. 

 Παρουσίαση των δραστηριοτήτων και της οργάνωσης του υποψηφίου αναδόχου με ανάλυση 

της προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογα έργα 

 Βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών της Ομάδας Έργου με αναλυτική 

παρουσίαση της εμπειρίας τους σε ανάλογα έργα. 

 Τεκμηριωμένη πρόταση για το ύψος της απαιτούμενης αμοιβής. 

 Αναλυτική αιτιολόγηση του τρόπου διασφάλισης της ποιότητας του προσφερομένου έργου 

με το αντίστοιχο κόστος.  

 Ρητή δέσμευση για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 

που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού προσόντα υποψηφίων αναδόχων: 

 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πενταετούς (5) διάρκειας σε παροχή 

ανάλογων υπηρεσιών και ειδικότερα σε οικονομική - διοικητική υποστήριξη 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, ή/και σε διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων 

συγχρηματοδοτούμενων έργων συμπεριλαμβανομένου δημοσιονομικών ελέγχων. Για την 

απόδειξη της ανωτέρω εμπειρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχετικές 

βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων. 

 Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε 

οικονομική - διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων, ή/και διενέργεια 

επιτόπιων επαληθεύσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται από 

τον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (ΚΦΑΣ), θα υποβάλει φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα, αν απαιτείται. Επίσης θα υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου και 

εκ των διατάξεων της Αναθέτουσας Αρχής δικαιολογητικά. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 15/5/2015 και ώρα 14.30 στη 

διεύθυνση ADIPsecretariat@hqaa.gr. 

 

Η Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. 

 

 

 

Καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου. 
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