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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/2018/ΣΒΒΕ 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό 

με βάση το περιεχόμενο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες 

Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» του έργου “EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE 

AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY – embrace”  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

IINTERREG-MED 2014-2020 με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Αριθμός Διακήρυξης: 04/2018/ΣΒΒΕ 

Προϋπολογισμός: 60.834,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% 

από Εθνικούς Πόρους. Κωδικός ΣΑΕ3082/0 

Αντικείμενο της σύμβασης του Αναδόχου είναι η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 

European  Med-clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy – embrace (ref no. 3182). 

Το έργο, το οποίο αξιοποιώντας προηγούμενα μοντέλα και εργαλεία, θα προτείνει σε συνεργατικούς 

σχηματισμούς (clusters), ΜΜΕ και φορείς καινοτομίας, ένα σύνολο εργαλείων ικανών να εισαγάγουν την 

Αρχή και τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό 

χώρο: Κρασί και Αγροδιατροφή. Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την 

παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς 

παράγοντες (ΜΜΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη Δημόσια Διοίκηση (Περιφέρειες, 

Περιφερειακές Ενότητες) με τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στους 

δύο επιλεγμένους κλάδους. Οι εθνικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (national clusters) που 

ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας θα συγκεντρωθούν στη συνέχεια σε 2 μετά- 

συνεργατικούς σχηματισμούς (meta-Clusters), 1 για τον κλάδο του οίνου και 1 για τον κλάδο της 

αγροδιατροφής) σε επίπεδο MED για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων ακόμη 

και μέσω της πλατφόρμας του έργου EMBRACE. Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της κυκλικής οικονομίας, 

κατά την πιλοτική φάση θα αναπτυχθούν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τις ΜΜΕ στον τομέα της 

οικολογικής καινοτομίας, μεγάλα έργα και σχετικά χρηματοδοτικά σχήματα / εργαλεία, τα αποτελέσματα 

των οποίων στην συνέχεια θα διαχυθούν κατά την φάση της μεταφοράς. Τα εξεταζόμενα μοντέλα και 

εργαλεία θα διαχυθούν σε άλλες περιοχές και κλάδους, με σκοπό τη διάδοση των ωφελειών της κυκλικής 

οικονομίας και την προώθηση της βιωσιμότητάς της μέσω της υιοθέτησης ad hoc χρηματοδοτικών 

εργαλείων. 

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη 

Γλώσσα: Ελληνική  
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Κωδικός CPV: 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 31-05-2020 σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία προκύψει κατόπιν μεταθέσεως του συνολικού 

χρονοδιαγράμματος του έργου, και ως την λήξη του. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή 

με το αντικείμενο των προς παροχής υπηρεσιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α  ́του ν. 4412/2016. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προσφορά του ………  

για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» του έργου 

“EUROPEAN MED – CLUSTERS BOOSTING REMUNERATIVE AGRO-WINE CIRCULAR ECONOMY - embrace” 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 με Αναθέτουσα Αρχή 

τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος   και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών 21/11/2018 και ώρα 15:00 

Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία  

 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί από  την Αναθέτουσα  Αρχή την  Τετάρτη, 21 

Νοεμβρίου 2018 και  ώρα  15:30, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών, σε αίθουσα του 6ου ορόφου των γραφείων του ΣΒΒΕ, επί της Πλατείας 

Μοριχόβου 1. 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις 

διευθύνσεις (URL) :  
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 http://www.sbbe.gr    

 www.eprocurement.gov.gr  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η 

ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το 

άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. 

Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail: georgiou@sbbe.gr. Αρμόδιο στέλεχος για 

παροχή πληροφοριών: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου. 

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

