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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 01/2020/ΣΒΕ με αντικείμενο την «Παροχή
Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» στα
πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs
Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational
Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016, εφαρμοζόμενες αναλογικά,
συμπληρωματικά και όπου χωρεί.
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και όπου χωρεί.
• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και
όπου χωρεί.
• Την αριθ. 300488/Y∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
• Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2015) 6619/ 25-09-2015 με την οποία
εγκρίθηκε το Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής – Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean
2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)).
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• Την από 13/08/2018 εγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης (Approved Application Form)
καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό (Specification of Budget) του Έργου SmecoMP, όπως
ισχύουν.
• Την από 28/05/2020 απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Transnational
Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ για χρονική παράταση
του έργου SMecoMP, με καταληκτική ημερομηνία 30/11/2020
• την από 11/10/2019 εγκεκριμένη 3η τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος (Approved
Application Form) καθώς και του αντίστοιχου προϋπολογισμού (Specification of Budget) του
Έργου «SMecoMP»
• Τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης
(Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής
Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP))
• Την αριθ. 300539/ΥΔ 1605 (14/04/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά Συγκρότηση
και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων
Διασυνοριακής και Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4314/2014,
• την από 04.06.2020 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης “Subsidy Contract
Addendum No.3” (BMP1/1.3/2376/2017) μεταξύ του Επικεφαλή Εταίρου (lead partner) που
είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και της Κοινής Τεχνικής
Γραμματείας του προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” για την
επιχορήγηση του έργου με τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to
Boost SMEs Competitiveness”, ακρωνύμιο «SMecoMP» και κωδικό MIS 5019198.
• Την από 03.07.2017 Συλλογική Απόφαση (ΣΑ ΕΠ 6086 ΤΡΟΠ.0) με αριθμό πρωτοκόλλου:
72041 (ΑΔΑ: 6ΖΓΘ465Χ18 – ΨΚΨ), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 του
έργου SMecoMP (με κωδικό ΠΔΕ 2017ΕΠ60860017) και η επιχορήγηση του δικαιούχου
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για το εν λόγω έργο SMecoMP (BMP1/1.3/2376/2017) του
Προγράμματος Balkan Med 2014-2020) καθώς και οι ειδικές και γενικές διατάξεις που
περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή.
• Tο υπ’ αριθμόν 1035 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΣBE της 17ης Σεπτεμβρίου
2020, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση και οι όροι της.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
να συμμετέχετε στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές, για την
επιλογή αναδόχου του έργου: “Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των
Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» στα πλαίσια του “A knowledge Alliance in EcoInnovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number:
5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘BalkanMediterranean 2014-2020’”, προϋπολογισμού δαπάνης Έξι Χιλιάδες Ευρώ (6.000,00 €), μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1
της παρούσας. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως περιγράφονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, δεν είναι δεκτές, εκτός εάν συνεπάγονται συνολική απόδοση
και προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
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Η προσφορά θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 16:00 στα
γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Πλατεία Μοριχόβου 1, T.K. 54625, Θεσσαλονίκη,
7ος όροφος. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι ίση με την χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης
όλων των παραδοτέων του έργου SMecoMP, δηλαδή έως 30/11/2020. Η Πρόθεση Σύναψης
Σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (https://sbe.org.gr/) την Παρασκευή 18/09/2020.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “A knowledge
Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP”, (MIS
number: 5019198), το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, στο
πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος "Βαλκανικής Μεσογείου" της Προγραμματικής
Περιόδου 2014 – 2020).
Το έργο SMecoMP αφορά στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς και κατάλληλων
εκπαιδευτικών εργαλείων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων σε
θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship). Η
κοινοπραξία του έργου SMecoMP απαρτίζεται από οργανισμούς τεσσάρων βαλκανικών χωρών
(Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία) και επιδιώκει την επίτευξη διασυνοριακής
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με σκοπό την προβολή και την
ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Οι
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, την έρευνα/μελέτη των δεξιοτήτων των
στελεχών των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών τους, τη διοργάνωση εργαστηρίων
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας όπου θα παρουσιαστούν νέες καινοτόμες ιδέες και θα
διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας spin-off επιχειρήσεων, κλπ.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών αφορά στην ανάδειξη
αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του
Έργου SMecoMP» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του
προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean
2014-2020’ σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση.
Ειδικότερα, το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης του SMecoMP Δικτύου Γνώσης και Συνεργασίας
(SMecoMP Knowledge Alliance).
• Συνολική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP.
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο προϋπολογισμός δαπάνης ανά υπηρεσία (Παραδοτέο (Π))
σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORK
PACKAGE) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
(DELIVERABLE) ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ APPLICATION FORM

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Π)

D.6.2.1 Development of the
Assessment Framework of
SMecoMP
Knowledge
Alliance.

Π6.2.1.
Ανάπτυξη
του
Πλαισίου Αξιολόγησης του
SMecoMP Δικτύου Γνώσης
και Συνεργασίας (SMecoMP
Knowledge Alliance).
Π6.2.4.
Συνολική
ανασκόπηση
των
αποτελεσμάτων του έργου.

D.6.2.4 Overall review of the
project outputs.

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ σε €
χωρίς Φ.Π.Α.

3.500,00

2.500,00
6.000,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης είναι Έξι Χιλιάδες Ευρώ (6.000,00 €), μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών παρατίθενται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του ΣΒΕ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη
24/09/2020 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Πλατεία
Μοριχόβου 1, 7ος όροφος, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του προσφέροντος, ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΣΒΕ ουδεμία
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς, που θα αποσταλούν.
Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο
Πρωτόκολλο του ΣΒΕ και όχι η σφραγίδα ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές υποβάλλονται σε
σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
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Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
Προς:
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
(Πλατεία Μοριχόβου 1, 7ος όροφος, 54625, Θεσσαλονίκη
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01/2020/ΣΒΕ (Αριθμ. Πρωτ: 383)
Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς:
Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 16:00
ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου
SMecoMP» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number:
5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg
V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Τα περιεχόμενα των Φακέλων Α και Β θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
3.1

ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
- μέλους ή χώρας.
3. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο οικονομικός φορέας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, η οποία έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της
παρούσας, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό,
τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Α’75) η οποία έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της
παρούσας, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016 (παρ. 9, άρθ. 80, ν.4412/2016), όπου θα πρέπει να δηλώνεται
ρητά ότι:
- ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
- ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
- ∆εν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016
- Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και τις αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
- Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.
- όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο
που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή του και
ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την
παρούσα πρόσκληση.
2. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του
συμμετέχοντος
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν σχετική εμπειρία
που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου αντικειμένου με το υπό ανάθεση
έργο. Ειδικότερα, απαιτείται να είναι σε θέση να αποδείξουν την υλοποίηση τουλάχιστον δύο
συγχρηματοδοτούμενων έργων με αντικείμενο την αξιολόγηση δράσεων, κατά την τελευταία
δεκαετία (έτη 2010-2019).
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει Υπεύθυνο Έργου που διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα προσόντα:

•
•
•
•

Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών
Την ελάχιστη ειδική επαγγελματική εμπειρία που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο
Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
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•

Συμμετοχή σε δράσεις σχεδιασμού,
συγχρηματοδοτούμενων έργων.

υλοποίησης

και

αξιολόγησης

Ευρωπαϊκών

3.2 ΦΑΚΕΛΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Πέραν της τιμής, στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό του
Φ.Π.Α.
Ειδικότερα, η προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Υπηρεσίες ανάπτυξης του πλαισίου αξιολόγησης του SMEcoMP Δικτύου Γνώσης και
Συνεργασίας (SMecoMP Knowledge Alliance).
• Υπηρεσίες συνολικής ανασκόπησης των αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πίνακα, όπου θα αναγράφεται η τιμή σε
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για κάθε παραδοτέο. Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα έχει την
ακόλουθη δομή:
Α/Α

Παραδοτέο

Τιμή σε € χωρίς Φ.Π.Α.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για 60 ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να πληροί, κατ΄ ελάχιστον, όλες τις τεχνικές
απαιτήσεις που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις της
πρόσκλησης, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας, δεν είναι δεκτές, εκτός
εάν συνεπάγονται συνολική απόδοση και προδιαγραφές ανώτερες από αυτές που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Κάθε προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής, η οποία
θα συνοδεύει τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην
οποία θα αναφέρονται ο προσφέρων και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η αίτηση θα
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα (ή σε περίπτωση σύμπραξης από
τους νόμιμους εκπροσώπους).
ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας θα γίνει από τη Διοικητική Επιτροπή του
ΣΒΕ.
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών είναι
υποχρεωμένος, το αργότερο, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του
εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να
προσκομίσει τα εξής επικαιροποιημένα δικαιολογητικά:

•
•

Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής) ενημερότητας.

•

Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Στην
περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου εκτύπωση των
στοιχειών Μητρώου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (www.aade.gr).

ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου ως εξής:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Π)

Π6.2.1. Ανάπτυξη του
Πλαισίου Αξιολόγησης του
SMecoMP Δικτύου Γνώσης
και Συνεργασίας (SMecoMP
Knowledge Alliance).

Π6.2.4. Συνολική ανασκόπηση
των αποτελεσμάτων του
έργου.

Π.6.2.1 Προσχέδιο Έκθεσης
Πλαισίου Αξιολόγησης του
SMecoMP Δικτύου Γνώσης
και Συνεργασίας (SMecoMP
Knowledge Alliance).
Π.6.2.1 Τελική Έκθεση
Πλαισίου Αξιολόγησης του
SMecoMP Δικτύου Γνώσης
και Συνεργασίας (SMecoMP
Knowledge Alliance).
Π6.2.4. Έκθεση συνολικής
ανασκόπησης των
αποτελεσμάτων του έργου

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης

Είκοσι (20) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης.

έως τις 16/11/2020

Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί
μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2020, με δυνατότητα παράτασης της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης πέραν της 30/11/2020, σε περίπτωση παράτασης του
χρόνου υλοποίησης του έργου SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στα Έξι Χιλιάδες Ευρώ (6.000,00
€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του
παραστατικού πληρωμής. Ο προϋπολογισμός για κάθε υπηρεσία χωριστά παρέχεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Π)

Π6.2.1. Ανάπτυξη του Πλαισίου
Αξιολόγησης του SMecoMP
Δικτύου Γνώσης και
Συνεργασίας (SMecoMP
Knowledge Alliance)
Π6.2.4. Συνολική ανασκόπηση
των αποτελεσμάτων του έργου

Τρόπος Πληρωμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ σε €
χωρίς Φ.Π.Α.

Εφάπαξ με την οριστική
υποβολή της Τελικής Έκθεσης
Πλαισίου Αξιολόγησης του
SMecoMP Δικτύου Γνώσης και
Συνεργασίας (SMecoMP Knowledge
Alliance).

Εφάπαξ με την οριστική
υποβολή της Έκθεσης Συνολικής
Ανασκόπησης των αποτελεσμάτων

3.500,00

2.500,00

του έργου SMecoMP

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω
συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο
ποσό.
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλαττομένων και μη θιγομένων
των νόμιμων δικαιωμάτων της έναντι του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, με την προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών:

•
•
•

Πρωτότυπο Τιμολόγιο του Αναδόχου,
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
Πιστοποιητικό/α ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος καταβάλει εισφορές σε ισχύ.

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών
και την παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας πρόσκλησης.
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Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί
μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2020, με δυνατότητα παράτασης της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης πέραν της 30/11/2020, σε περίπτωση παράτασης του
χρόνου υλοποίησης του έργου SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ΣΒΕ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Διοικητικής Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίζει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας
β. να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή
μη των όρων και των προδιαγραφών της πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε
αξίωση έναντι του ΣΒΕ από το λόγο της ματαίωσης. Η Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΕ θα
γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες, που τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους ακριβείς
λόγους της ματαίωσης.
2. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την
κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και αρμόδια
ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

•

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΒΕ
Αθανάσιος Σαββάκης

Σελίδα 10 από 12

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών: 01/2020/ΣΒΕ με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των
Αποτελεσμάτων του Έργου SMecoMP» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost
SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B
‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τίτλος Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Ανασκόπησης και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων του Έργου
SMecoMP» στα πλαίσια του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship
to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος
Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’
Π6.2.1. Ανάπτυξη του Πλαισίου Αξιολόγησης του SMecoMP Δικτύου Γνώσης και Συνεργασίας
(SMecoMP Knowledge Alliance).
Το Πλαίσιο Αξιολόγησης των δράσεων του SMecoMP Knowledge Alliance (πλατφόρμα
κατάρτισης, δράσεις εκπαίδευση, curricula, υπηρεσίες προ-θερμοκοιτίδας) θα αναπτυχθεί
εφαρμόζοντας τους κανόνες της Προσέγγισης Scorecard. Τις επιμέρους προδιαγραφές του
πλαισίου αξιολόγησης θα αναπτύξει ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον ΣΒΕ και με το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (συντονιστής εταίρος). Η προσέγγιση Scorecard βασίζεται στη χρήση
και ανάλυση πινάκων και ερωτηματολογίων, τα οποία θα αναπτυχθούν και θα προωθηθούν σε
στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς, φοιτητές, επαγγελματίες και μικρομεσαίες
επιχειρηματίες.
Όλοι οι υπόλοιποι Εταίροι του έργου θα συμβάλουν, μέσω διορθωτικών σχολίων και
παρατηρήσεων, στην ανάπτυξη της φόρμας on-line ερωτηματολογίου και τυχόν
διαφοροποιήσεων αυτού ανά κατηγορία αποδέκτη, καθώς και των προτύπων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των εκθέσεων αξιολόγησης σύμφωνα με την προσέγγιση
scorecard. Επιπλέον όλοι οι Εταίροι θα συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των μελών του
Knowledge Alliance Network για την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος θα αναλάβει να παρέχει τις εξής εργασίες:
• Προετοιμασία προσχεδίου αρχικής έκθεσης ανάπτυξης πλαισίου (μεθοδολογίας)
αξιολόγησης του SMecoMP Knowledge Alliance που θα αφορά στην πλατφόρμα κατάρτισης,
στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών Περιβαλλοντικής Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας (Eco Innovation Entrepreneurship Curricula), στην ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών ενοτήτων (training modules), στις δράσεις εκπαίδευσης και στις υπηρεσίες
προ-θερμοκοιτίδας. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα παράγει μία (1) έκθεση που θα αφορά σε
προσχέδιο του πλαισίου αξιολόγησης και θα περιλαμβάνει α) σχέδια ερωτηματολογίων σε
στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς, φοιτητές, επαγγελματίες και μικρομεσαίες
επιχειρηματίες, καθώς και β) μείγμα δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση
των αποτελεσμάτων της on-line έρευνας αξιολόγησης. Η αρχική αυτή έκθεση θα αποσταλεί
στον συντονιστή εταίρο του SMecoMP (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) για να την εμπλουτίσει
με υποδείγματα πινάκων λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της Προσέγγισης Scorecard.
Επίσης η έκθεση αυτή θα προωθηθεί στους υπόλοιπους εταίρους της κοινοπραξίας
προκειμένου να την εμπλουτίσουν προσθέτοντας σχόλια και παρατηρήσεις. Το προσχέδιο
αρχικής έκθεσης θα υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.
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•

•

Υλοποίηση ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των μελών του Δικτύου Γνώσης και
Συνεργασίας (Knowledge Alliance Network) στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα
αναλάβει:
α) τη σύνταξη ανακοίνωσης για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των
δράσεων του SMecoMP. H ανακοίνωση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΒΕ και
του έργου SMecoMP και
β) την σύνταξη πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και την
προετοιμασία ηλεκτρονικής πλατφόρμας συγκέντρωσης απαντημένων ερωτηματολογίων
(google form) που θα αποσταλεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον ΣΒΕ στο Δίκτυο
Γνώσης και Συνεργασίας (SMecoMP Knowledge Alliance Network), προκειμένου να
πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και να
ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν σε αυτή.
Επεξεργασία των διορθωτικών σχολίων και παρατηρήσεων που θα υποβάλλουν οι εταίροι
και σύνταξη τελικής έκθεσης που θα αφορά το οριστικό πλαίσιο αξιολόγησης. Η τελική
έκθεση θα υποβληθεί εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.

Π6.2.4. Συνολική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Το σύνολο των εταίρων του έργου SMecoMP θα συμβάλουν στην επισκόπηση των κύριων
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου SMecoMP και ειδικότερα στο Δίκτυο Γνώσης και
Συνεργασίας (Knowledge Alliance Network), στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στο δημιουργηθέν εκπαιδευτικό υλικό των
προγραμμάτων εκπαίδευσης, στην Πλατφόρμα εκπαίδευσης SMecoMP και στα προγράμματα
μεικτής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν.
Στόχος του Παραδοτέου είναι η επανεξέταση των αποτελεσμάτων του Έργου με βάση τα
αποτελέσματα των εκθέσεων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης τους, για τη
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP. Προς τον σκοπό αυτό, τα
αποτελέσματα των εκθέσεων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης θα ενοποιηθούν και οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ενσωματωθούν σε μια τελική έκδοση των σημαντικών
αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP.
Όλοι οι εταίροι του έργου θα συμμετάσχουν στην τελική ανασκόπηση των σημαντικών
αποτελεσμάτων του έργου SMecoMP, ενώ ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της
συνολικής έκθεσης αξιολόγησης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος θα αναλάβει τις εξής υπηρεσίες:
• Συλλογή του απαιτούμενου υλικού, μέσω κατάλληλα τυποποιημένου εντύπου που θα
ετοιμάσει ο Ανάδοχος στα αγγλικά για να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα από τη
διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης από τους υπόλοιπους εταίρους του
έργου SMecoMP των σημαντικών αποτελεσμάτων και παραδοτέων του
• Σύνταξη μίας συνολικής έκθεσης αξιολόγησης των σημαντικών αποτελεσμάτων και
παραδοτέων του έργου SMecoMP, με σκοπό τη συνολική βελτιστοποίησή τους.
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