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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή
έργου στο

«Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με διαδικασία εξατομικευμένης
αξιολόγησης»
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και
από εθνικούς πόρους.
Έχοντας υπόψη :
α) Το N.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3840/2010
(ΦΕΚ 53/Α/2010)
β) Την παρ.23 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998(ΦΕΚ 136/τ.Α΄/23-6-1998)
γ) Την παρ.11 του άρθρ.58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6/9/2011)
δ) Την υπ΄αριθμ.43804/ΕΥΘΥ 2041/9-9-2009 «Τροποποίηση της υπ άριθμ.14053/ΕΥΣ 1749/27-32008 υπουργικής απόφασης ( ΦΕΚ 1957/ τ.Β/2007)
ε) Την παρ.4 του άρθρου 2 περ.11 και 14 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010)
στ) Τις ανάγκες κάλυψης της Πράξης «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με διαδικασία
εξατομικευμένης αξιολόγησης» και κωδικό MIS 365150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ(2007-2013)με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων
και
ζ) Την από 21-2-2012 απόφαση του Δ.Σ του ΙΚ.Υ. (συνεδρία 4η/21-2-2012)

Με την υπ’ αριθμ. 21932/22-12-2011 Απόφαση Ένταξης στη παραπάνω οριζόντια Πράξη, το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει προγράμματα
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υποτροφιών

για μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτου και δεύτερου κύκλου) στην Ελλάδα και το

εξωτερικό, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 84386/Β7 (ΦΕΚ 1730/2-8-2011).
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και ειδικότερα των
υποστηρικτικών ενεργειών αυτής, το Ι.Κ.Υ. προσκαλεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει
τα παρακάτω προσόντα να υποβάλλει πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με σκοπό την ανάληψη υπ’ αυτού του έργου της τεχνικής υποστήριξης της Πράξης.
Το παρεχόμενο έργο θα αφορά και την υποστήριξη προγραμμάτων υποτροφιών που θα
προκηρυχθούν στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης εφόσον υπάρξει η σχετική υπουργική απόφαση
έγκρισης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
 Δημιουργία λογισμικού (εφαρμογής) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου και μεταφορά των δεδομένων από το υφιστάμενο
υποσύστημα του ΟΠΣ του ΙΚΥ. Το λογισμικό εφαρμογής πέραν των τυποποιημένων αναφορών
θα περιλαμβάνει και την παροχή συνοπτικών ή αναλυτικών στατιστικών στοιχείων βάσει
κριτηρίων.
 Επέκταση των υφιστάμενων λογιστικών εφαρμογών του Ο.Π.Σ του ΙΚΥ προκειμένου να
ενημερώνονται ή/και να δημιουργούνται οι προβλεπόμενες λογιστικές εγγραφές.
 Δημιουργία ειδικών εφαρμογών για τη διαδικτυακή πύλη (portal) του ΙΚΥ και ανάπτυξη
συστήματος επικοινωνίας (interface) μεταξύ της τη διαδικτυακής πύλης και του Ο.Π.Σ του ΙΚΥ.
 Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική υποβολή του τελικού παραδοτέου
(πτυχιακή εργασία ή διδακτορική διατριβή κτλ) των υποτρόφων των προγραμμάτων της πράξης
καθώς και συστήματος επικοινωνίας με το ΟΠΣ του ΙΚΥ για την παρακολούθηση των τελικών
παραδοτέων που υποβάλλονται.

Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν ειδικότερα στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Μεταπτυχιακός τίτλος στα πληροφοριακά συστήματα.



Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
και Οργανισμών



Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΔΑ: Β44Γ9-ΚΕΝ


Γνώση της βάσης δεδομένων ORACLE (Oracle Database Server)

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση, σχεδιασμό και
υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων ORACLE με τη χρήση Oracle Developer Suite.

Τα παραπάνω προσόντα του ενδιαφερομένου θα πιστοποιούνται με αναγνωρισμένα από τη
νομοθεσία πιστοποιητικά.

ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύμβαση του Αναδόχου με το Ι.Κ.Υ. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και θα έχει διάρκεια 6
μηνών.
Το αντάλλαγμα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
και θα καταβάλλεται τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την πρόοδο του
έργου και την τμηματική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων, η δε εξόφλησή του θα γίνει
μετά την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου. Οι παραπάνω καταβολές καθώς και η
εξόφληση του ανταλλάγματος θα γίνουν υπό την προϋπόθεση της τήρησης της παρ.5 του αρθρ.32
της υπουργικής απόφασης 43804/ΕΥΘΥ/2041/9-9-2009. Η διάρκεια του έργου μπορεί να παραταθεί,
χωρίς επιπλέον οικονομική απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου, το πολύ για δύο επιπλέον μήνες
κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης αίτησης του αναδόχου και σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΥ, προκειμένου να παραδοθεί το έργο πλήρες και λειτουργικό.

Δεν δύνανται να υποβάλουν πρόταση για τη παρούσα πρόσκληση :
Οι Συνταξιούχοι, μόνιμοι, αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ.,

των

Ν.Π.Ι.Δ.

των

Ο.Τ.Α.

α΄και

β΄

βαθμού

και

των

Ανεξαρτήτων

Αρχών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση έργου
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η υποβολή πρότασης εκ μέρους του ενδιαφερομένου δεν δημιουργεί υποχρέωση στο Ι.Κ.Υ. για
σύναψη σύμβασης έργου.

Στις προτάσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά που
θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα τους και θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή να
αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στη
διεύθυνση:
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Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Μακρή 1 & Δ. Αρεοπαγίτου
11742 Αθήνα

από 9/3/2012 έως 19/3/2012

Εκπρόθεσμες προτάσεις αλλά και εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη.
Στην περίπτωση αποστολής το εμπρόθεσμο των προτάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην πρόταση του
υποψηφίου.
Προτάσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail δεν θα ληφθούν υπόψη.
Περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Υ.
Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση για την σύναψη
σύμβασης με τους ενδιαφερόμενους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ι.Κ.Υ.
Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

