Περίληψη της 01/2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού
με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:
«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία»
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης (Fund Operator / FO) του Προγράμματος «Active
Citizens Fund» (ACF) στην Ελλάδα (εφεξής και «Πρόγραμμα»), σε συνεργασία - κοινοπραξία με το
Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη - SolidarityNow», το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2014 – 2021 (European Economic
Area Grants – EEA Grants 2014 – 2021), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την
βέλτιστη οικονομική προσφορά βάσει σχέσης τιμής – ποιότητας, για την ανάδειξη αναδόχου για την
υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην
ελληνική οικονομία».

1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Διεύθυνση: Μουρούζη αριθ. 14, 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3237-973
Email: vfragkou@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 120.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%), και 96.774,19 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά, βάσει σχέσης τιμής - ποιότητας.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας ποσοτικής έρευνας με
σκοπό την μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών
στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας (Active Citizens Economy).

Η έρευνα περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:

Π.1. Ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας: Σχεδιασμός, στατιστική μέθοδος συλλογής, ταξινόμησης,
επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας, προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας.
Π.2. Υλοποίηση Έρευνας: Συλλογή, Επεξεργασία και Στατιστική Ανάλυση δεδομένων πρωτογενούς και
δευτερογενούς έρευνας.
Π.3. Ανάπτυξη ανοιχτής βάσης δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.
Π.4. Τελική ερευνητική έκθεση των επιμέρους στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας, στα
Ελληνικά και Αγγλικά, με στόχο την πρόσφορη και φιλική επικοινωνία και δημοσιότητα των στοιχείων και
των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Π.5. Σύντομη ερευνητική έκθεση, στα Ελληνικά και Αγγλικά, η οποία θα αποτελεί επαρκούς πληρότητας
περίληψη της προηγούμενης τελικής ερευνητικής έκθεσης και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές
κείμενο.
Π.6. Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού γραφήματος (Infographic) με τα κύρια αποτελέσματα της
έρευνας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Π.7. Δημόσια Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την μέτρηση της
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία, σε φορείς διαμόρφωσης
πολιτικής, ΜΜΕ και άλλους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων του FMO και άλλων FO.
Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα υπ’ αριθμούς 1 και 7 θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με
τον Αναθέτοντα Φορέα.

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
Active Citizens Fund στην Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.activecitizensfund.gr, στην
ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.bodossaki.gr (Νέα Ανακοινώσεις) και στην σχετική με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): http://eeagrants.gr/el/.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό
τεύχος της 01/2020 Διακήρυξης το αργότερο μέχρι την 18-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00’, στα
Γραφεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, οδός Μουρούζη αριθ. 14, 106 74 Αθήνα.
Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω του νομίμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
του προσφέροντος, ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier, και
πρέπει να έχουν παραδοθεί στα Γραφεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, οδός Μουρούζη αριθ. 14, 106 74
Αθήνα, έως την ανωτέρω καθορισμένη ημέρα και ώρα.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού - αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-01-2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00’. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, οδός
Μουρούζη αριθ. 14, 106 74 Αθήνα, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

8. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
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Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινήσεων όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας vfragkou@bodossaki.gr το
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών και απαντώνται
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών. Για τον
υπολογισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζεται και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής
προσφορών.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού
1.935,48 ευρώ, ήτοι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και ενώσεις /
κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αναλυτικό τεύχος
διακήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, την
προσφορά του Αναδόχου, την κατακυρωτική απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα και τις σχετικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ
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