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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α.Λευθεριώτης
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1620
Fax: 213 136 1631
e-mail: a.leftheriotis@ypes.gr

Αθήνα, 09 – 06 – 2020
Αριθ. Πρωτ.: 35569

airetos.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για
την εκπόνηση σχεδίου για το πλαίσιο στρατηγικής του ΥΠ.ΕΣ., αναφορικά με τους τομείς
και τα έργα αρμοδιότητάς του, στο Νέο Εταιρικό Σύμφωνο 2021 – 2027.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Εκπόνηση αναπτυξιακού πλαισίου στρατηγικής του Υπουργείου
Εσωτερικών για το νέο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου
2021 – 2027, το οποίο σχέδιο θα αφορά στην περιγραφή δράσεων
που σχετίζονται με τη λειτουργία του.
Απευθείας ανάθεση (Άρθρο 118 του ν.4412/2016, όπως ισχύει)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής ή κόστους.
Έως 19.000,00 €
24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-206
ΑΛΕ 2420989001
8% (οκτώ τοις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Παραδοτέο του έργου θα είναι κείμενο αναπτυξιακού σχεδίου πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών συμπεριλαμβάνοντας
ειδικότερα:
 Σύντομη περιγραφή της θέσης του Υπουργείου στο
ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.
 Βασικά προβλήματα, εμπόδια που αναδείχθηκαν κατά
την υλοποίηση των στόχων στρατηγικής του Υπουργείου
ανά τομέα πολιτικής.
 Κύριες στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου και
ιεράρχησή τους.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανάγκες χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2021-2027.
Οι προδιαγραφές της προμήθειας ως συνημμένο παράρτημα (ΕΠΙ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ )
Η συνολική διάρκεια εκπόνησης και παράδοσης του έργου δεν θα
πρέπει να υπερβεί τον ένα (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης.
 αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
 αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
 πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ ,
 στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις πιθανές
τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση Έναρξης
Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών
του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία έκδοσης
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Σε περίπτωση
αναμονής έκδοσης τους, δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη
δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις
διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.).
Τρίτη 16 – 6 – 2020 και ώρα 13 : 00 σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
e-mail: a.leftheriotis@ypes.gr
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και γ)
στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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Στόχος του έργου
Το Υπουργείο Εσωτερικών ως φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης για το υπό σχεδίαση
προτεινόμενο νέο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 θα πρέπει να μεριμνήσει για
την έναρξη της σχετικής προετοιμασίας τόσο των υπηρεσιών του όσο και των εποπτευόμενων
φορέων του, για την υλοποίηση των έργων της νέας προγραμματικής περιόδου.
Στόχος του εν λόγω έργου είναι η εκπόνηση ενός αναπτυξιακού πλαισίου στρατηγικής του
Υπουργείου Εσωτερικών που θα αφορά στην περιγραφή δράσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία
του.

Προδιαγραφές
Το κείμενο που θα εκπονηθεί θα συμβάλλει στην επίσημη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων
στρατηγικής και προτεραιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλλουν
στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου της χώρας στον τομέα ευθύνης του
Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2021 – 2027 και της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης
(Partnership Agreement), δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2021 – 2027 που αφορά στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγραμματισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο έργο αυτό θα γίνεται αποτύπωση της διαμορφωμένης κατάστασης του κανονιστικού πλαισίου
της νέας περιόδου που αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταγραφή των έργων που σχεδιάζει
το Υπουργείο Εσωτερικών για τη νέα προγραμματική περίοδο. Με την εκπόνηση του έργου αυτού
θα ενημερωθούν κατάλληλα και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για το ρόλο
που αυτό θα διαδραματίσει.
Στο έργο θα γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση των υπό σχεδιασμό έργων, προκειμένου να
μπορεί να γίνει εμπεριστατωμένη ενημέρωση των φορέων της Ε.Ε. που θα εγκρίνουν τις δράσεις
του εν λόγω σχεδίου.
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