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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 

Πλατεία Μοριχόβου 1 – ΤΚ 54625  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου 

Τηλ. 2310539817, εσωτ. 204 – Fax 2310541933 

e-mail: georgiou@sbbe.gr  
 

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2016 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 2/2016/ΣΒΒΕ 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 

«Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» τα 
οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας, στο 

πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 

2014-2020  
(ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores).  

Έχοντας υπόψη:  

1) Την υπ’ αρ. πρωτ. 5.20863/5.15966/31-07-2015 (ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ) Β’ Ανοικτή Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής 
Διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER 
STORES A.E. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES). 

2) Τη υπ’ αρ. πρ. 329/29-09-2015 υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης 

3) Την υπ’ αρ. 6.2332/5.2068 / 26-02-2016 (ΑΔΑ: 70ΗΩ465Θ1Ω-1ΛΡ) Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων 
της Αρχής Διαχείρισης στην ένωση φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη 
απολυμένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE “2η ευκαιρία” 

4) Το Πρακτικό με αριθμό 986 της 8ης – 02 – 2016 της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)  

5) Το Πρακτικό με αριθμό 987 της 22ας – 02 – 2016 της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), και,  

 

mailto:georgiou@sbbe.gr
http://www.sbbe.gr/
mailto:georgiou@sbbe.gr


 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’ 

        
 

Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ. 54625 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 539817 εσωτ. 204, Fax : 2310 541933, email: georgiou@sbbe.gr , url: www.sbbe.gr  

 

 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

6) Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Α.Π.:6.2647/5.2336 της 
4ης Μαρτίου 2016, 

 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)  

 

ο οποίος συμμετέχει στην ένωση φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της 
εταιρείας SPRIDER STORES AE “2η ευκαιρία” 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και 
πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε 
επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις 
απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) που έχουν 
εγκριθεί με τη με αριθμ. 2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Νοεμβρίου 2014 για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση 1311 
ωφελούμενων ατόμων κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, ως εξής:  

1. 761 απολυμένων ατόμων της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», η οποία έχει τερματίσει τη 
δραστηριότητά της στη χώρα και  

2. 550 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, στο εξής καλουμένων NEETs (Not in 
Employment, Education, Training), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που 
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή 
μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.  

Ο προϋπολογισμός που βαρύνει το εν λόγω έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% 
από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αποτελείται από τις εξής επιμέρους εργασίες 
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Α/Α Περιγραφή Εργασιών / Παραδοτέα 

1.  
«Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης 
χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / 
μελετών σκοπιμότητας. 

Διάρκεια έργου 

Η χρονική διάρκεια του έργου, εντός της οποίας θα παραδοθούν τα ανωτέρω παραδοτέα είναι από την 
υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο έως και την 31η Αυγούστου 2016.  

Προϋπολογισμός Έργου 

Η διαθέσιμη – προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού 
των Τριάντα Δυο Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (32.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 
14/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως 
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου ή 
αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία Courier στην ως άνω διεύθυνση. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής προσφοράς με υπηρεσία courier, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε η παραλαβή της προσφοράς του από τον ΣΒΒΕ να γίνει έως την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην ως άνω διεύθυνση. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. 
 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ, www.sbbe.gr και αντίτυπα της θα χορηγούνται στους 
ενδιαφερόμενους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από την έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, καθημερινά από 09:00 έως 14:30, τηλ. 2310 
– 539817, εσωτ. 204.  

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Για τον ΣΒΒΕ,  

 

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» τα 

οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας, στο 
πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και 

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 
2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

Διαγωνισμός: Πρόχειρος διαγωνισμός σε Ευρώ 
 

Αντικείμενο : «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου 
προτεινομένης χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των 
εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας και οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις κάτωθι θεματικές ενότητες: 

- Χρηματοοικονομική ανάλυση 

- Αριθμοδείκτες 

- Ανάλυση νεκρού σημείου (Breakeven point analysis) 

- Πηγές χρηματοδότησης  
 

Τόπος Παράδοσης:  Στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 
1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου. 
 

Χρόνος Υλοποίησης του 
έργου : 

Το ανωτέρω έργο θα ολοκληρωθεί έως την 31η Αυγούστου 2016.  

Διαθέσιμη 
Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη :  

Τριάντα δυο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (32.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση : Ο προϋπολογισμός που βαρύνει το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-
2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% από πόρους του Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

Σχετικοί όροι 
Διενέργειας 
Διαγωνισμού : 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα 
παρακάτω τμήματα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» τα 

οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας, στο 
πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και 

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 
2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores).  

ΜΕΡΟΣ Α’  

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή έχει 
σκοπό την εξεύρεση αναδόχου για το έργο «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας 
και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των 
εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που 
αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 
EL/Sprider Stores) που έχουν εγκριθεί με τη με αριθμ. 2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο εξατομικευμένων 
υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση 1311 ωφελούμενων ατόμων κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, ως 
εξής:  

i. 761 απολυμένων ατόμων της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», η οποία έχει τερματίσει τη 
δραστηριότητά της στη χώρα και  

ii. 550 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, στο εξής καλουμένων NEETs (Not in 
Employment, Education, Training), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που 
βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή 
άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.  

 
Ο προϋπολογισμός που βαρύνει το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% 
από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
α) Νομικά πρόσωπα. 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
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δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών  
 
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα σημεία (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 
σε αυτή το έργο, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύμβασης. 

 

4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των Τριάντα Δυο Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ 
(32.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και η πληρωμή του έργου θα 
πραγματοποιηθεί κατόπιν της παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων του έργου και της έκδοσης του 
σχετικού νόμιμου παραστατικού από τον Ανάδοχο. 

 
Το παρόν έργο, καθώς και η σχετική με αυτό δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των ενεργειών που 
αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, που 
χρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
περιόδου 2014-2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% από πόρους του Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων. 

 

5. Χρόνος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου 
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Αυγούστου 2016. 
 

6. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών . 
Οι προσφορές πρέπει: 
6.1 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται 
στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 

6.2 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από 
τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα 
μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 
6.3 Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6.4 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί στον φάκελο προσφοράς 
σφραγισμένο. 
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Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του 
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη  
 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σύνταξη 65 

χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης 
χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε 
επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που 
αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-
2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

 Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : 

A. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75, όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση 
νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, με ημερομηνία της 
υπεύθυνης δήλωσης – επί ποινή αποκλεισμού – την ημερομηνία της προσφοράς: 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  
 Να αναφέρουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους. 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως 

εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης 

του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

 
B. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. 
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C. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
1. την προσφερόμενη τιμή για την εκπόνηση του έργου 
2. το ποσοστό ΦΠΑ, και, 
3. το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’  

1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και 
στη συνέχεια μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται 
από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
β. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συντάσσεται σχετικό 
Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εις τριπλούν, το 
οποίο παραδίδεται στη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ, η οποία και εκδίδει σχετική 
απόφαση έγκρισης ή απόρριψης. 
γ. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων των οποίων τα 
δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν 
σχετικής ειδοποίησης από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Στο πλαίσιο 
αυτό, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και μονογράφονται. Μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συντάσσεται σχετικό Πρακτικό 
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εις τριπλούν.  
δ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές 
γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής 
ειδοποίησης από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας 
του Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό εις τριπλούν επί των οικονομικών 
προσφορών.  
ε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν 
αποσφραγίζονται. 
στ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε 
όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας. 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
προωθείται στη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ για έγκριση και κατόπιν της έγκρισης υπογράφεται το σχετικό 
ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση) μεταξύ Φορέα και Αναδόχου.  
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού η 
οποία και έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 
σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της χαμηλότερης τιμής. 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της 
Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. (ΣΒΒΕ) 
 

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί με μεταγενέστερη 
απόφαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 
«Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» 
τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας, 

στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 

2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

 
Εργασία 1: «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης 
χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / 
μελετών σκοπιμότητας 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές:  
Αναλόγως του αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου / μελέτης σκοπιμότητας, η μελέτη θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα κάτωθι: 

- Χρηματοοικονομική ανάλυση  
o Προσδιορισμός και προϋπολογισμός επενδύσεων (Capital Expenditure) 
o Προϋπολογισμός αποσβέσεων πενταετίας 
o Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων πενταετίας (Operational Expenditure)  

- Παραδοχές και προβλέψεις πωλήσεων πενταετίας 

- Κατάρτιση προβλέψεων αποτελεσμάτων χρήσεως σε ορίζοντα πενταετίας 

- Ανάλυση νεκρού σημείου (Breakeven point) 

- Ανάλυση περιόδου αποπληρωμής αρχικής επένδυσης (Payback period) 

- Ανάλυση εσωτερικού βαθμού απόδοσης της επένδυσης (Internal rate of return) 

- Πηγές χρηματοδότησης  
 
Παρατηρήσεις: 

- Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε Επιχειρηματικού 
Σχεδίου/ Μελέτης Σκοπιμότητας που θα καταρτιστεί.  

- Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν προσφορές λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο που αναμένεται να 
αναλάβουν περιλαμβάνει μόνο την παράδοση της θεματικής ενότητας «Σύνταξη 65 
χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» του 
εκάστοτε Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα καταρτιστεί. 

- Στελέχη του ΣΒΒΕ θα συνεργάζονται με τον Ανάδοχο και θα λειτουργούν ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ 
Αναδόχου και ωφελούμενου, έτσι ώστε να καταρτιστεί το καθένα «εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό 
σχέδιο 5ετους διάρκειας και το πλάνο προτεινομένης χρηματοδότησης» προσαρμοσμένα στο εκάστοτε 
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Επιχειρηματικό Σχέδιο. 

- Οι μελέτες που θα αναλάβει να εκπονήσει ο Ανάδοχος μπορεί να αναφέρονται κατά περίπτωση σε 
οποιαδήποτε από τις 13 Περιφέρεις και σε οποιονδήποτε κλάδο επιχειρηματικότητας. Η ακριβής 
κατανομή θα προκύψει κατά την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης τελικών προϊόντων έργου: 
Η χρονική διάρκεια του έργου, εντός της οποίας θα παραδοθούν τα ανωτέρω παραδοτέα είναι έως την 31η 
Αυγούστου 2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
«Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» 

τα οποία οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών 
σκοπιμότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES 

Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores). 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ελέγχονται όλα τα προβλεπόμενα στις οικείες παραγράφους της παρούσας για την ορθότητα και 
πληρότητά τους. 
Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους υποψήφιους, που σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, εκπληρώνουν 
τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως μη εκπληρούσα τις 
ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής. 
 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες τιθέμενες 
προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής. 
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα διακήρυξη ποσότητες, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και δεν 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη τιμή του 
υποψηφίου. 
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Σε συνέχεια της τελικής αξιολόγησης των προσφορών οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς 
ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται έως 
και την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού έως τις 14.00 μ.μ. , θα αξιολογούνται 
από την Επιτροπή Ενστάσεων του Διαγωνισμού και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενστάσεων 
θα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες υποψήφιους Αναδόχους έως και τρεις (3) ημέρες μετά το 
πέρας της Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
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