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Αθήνα, 7-11-2016
Α.Π.: 6669/2196Γ/Γ05
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση της με ΑΠ 2879/885Γ/Φ.Γ05/1.6.2016 (66ΣΡ4653Ο7-ΒΓΦ)
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για εκπόνηση μελέτης με
τίτλο: «Αναγνωριστική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις διαδικτυακές υποδομές
πληροφόρησης και ως προς τις υπηρεσίες υποστήριξης τύπου helpdesk, που παρέχονται
από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε υφιστάμενες και εν δυνάμει
εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα» στην εταιρεία INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
AΠΟΦΑΣΗ
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
β. Τα άρθρα 9 και 48 του ν 4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020, Β)…και άλλες διατάξεις»
γ. Του Π.Δ. 4/2002 (Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
δ. Της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑΑΠ413/19.02.2016 (Β’ 449/24-2-2016) «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής
βοήθειας»
2. Την με αριθμό C(2014) 10162 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»
στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001)

\\epanek02\MONADA_C\ΕΠΑΝΕΚ_ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ\Γ05_5000261_ΜΕΛΕΤΕΣ\ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΜΕΛΕΤΕΣ\ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ\ΑΝΑΘΕΣΗ_ΣΥΜΒΑΣΗ\ΑΠΟΦ_ΑΝΑΘΕΣΗΣ_INTRAWAY.doc

ΑΔΑ: ΩΙΡΚ4653Ο7-7Ι8

16SYMV005381897
2016-11-14
3. α. Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β’

1248) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και
κατάργηση της με αριθμ 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης
β. Το Π.Δ 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία ……… Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
Τη με ΑΠ. 34686/27.3.2015 (ΥΟΔΔ 178) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Διορισμός μετακλητής
Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και
ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού“

4. Τη με ΑΠ 2879/885Γ/Φ.Γ05/1.6.2016 (66ΣΡ4653Ο7-ΒΓΦ) Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για εκπόνηση μελέτης με τίτλο:
«Αναγνωριστική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις διαδικτυακές υποδομές
πληροφόρησης και ως προς τις υπηρεσίες υποστήριξης τύπου helpdesk, που
παρέχονται από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε υφιστάμενες
και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝEK.
5. Τη με ΑΠ 3198/1005Γ/Γ05/15.06.2016 (7ΕΨ94653Ο7-Ρ84) Σύσταση και συγκρότηση
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και επιτροπή ενστάσεων για την με υπ’ αριθμ.
2879/885Γ/Φ.Γ05/1-6-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
προσφορών για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνωριστικής μελέτης υφιστάμενης
κατάστασης ως προς τις διαδικτυακές υποδομές πληροφόρησης και ως προς τις
υπηρεσίες υποστήριξης τύπου helpdesk, που παρέχονται από φορείς τόσο του
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε υφιστάμενες και εν δυνάμει εξαγωγικές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα»
6. Την με ΑΠ 4183/1230Γ/Φ.Γ05/4-8-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την έγκριση των πρακτικών 1 -12 της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών
7. Την με ΑΠ 4847Γ/Γ05/16-9-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής
Ενστάσεων Διαγωνισμού και πρόσκληση για άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
8. Την με ΑΠ 5683/1824Γ/Γ05/10.10.2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την έγκριση του πρακτικού 14 της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών και την τελική κατάταξη προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων
9. Την με ΑΠ 6330/2032Γ/Φ.Γ05/26-10-2016 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την έγκριση του πρακτικού 15της
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
10. Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα των 10 ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση στους συμμετέχοντος της απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
χωρίς να υποβληθεί ένσταση και σύμφωνα με το άρθρο 9 της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Αποφασίζουμε

I. Την κατακύρωση της με ΑΠ 2879/885Γ/Φ.Γ05/1.6.2016 (66ΣΡ4653Ο7-ΒΓΦ)
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για
εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Αναγνωριστική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης
ως προς τις διαδικτυακές υποδομές πληροφόρησης και ως προς τις
υπηρεσίες υποστήριξης τύπου helpdesk, που παρέχονται από φορείς τόσο
του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα σε υφιστάμενες και εν δυνάμει
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εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα» στην εταιρεία INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

II. Καλούμε την εταιρεία INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ όπως εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από τη κοινοποίηση της παρούσας να προσέλθει για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας:
a. τα νομιμοποιητικά έγγραφα του για την υπογραφή της σύμβασης και
b. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 8 της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Η Ειδική Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ευγενία Φωτονιάτα

Πίνακας αποδεκτών
INTRAWAY ΕΠΕ
Στησιχόρου 1, 10674 Αθήνα
τηλ: 210 3300396, e-mail: intraway@otenet.gr
Εσωτερική διανομή:
-

Επιτροπή Διαγωνισμού / Επιτροπή Ενστάσεων

-

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μονάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Δ
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