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Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Οικισμός  
Λήδα-Μαρία 
Κτήριο Ερμής 
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης 
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 480000,  
Fax: 2310 480003 
E-mail: info@e-kepa.gr  

Θεσσαλονίκη 03/02/2020 
Αρ. Πρωτ.: 5 

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ACTION PLAN» του 

έργου Innova-FI 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας 
του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244, 

3. Το από 15/05/2018 έγγραφο του Προγράμματος INTERREG EUROPE για την έγκριση του έργου Innova-
FI (PGI05374),  

4. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, 

5. Την υπ. αρ. 148/17-12-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑ περί πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ACTION PLAN» του έργου 
Innova-FI, 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. Διακήρυξης 1/2020) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη συνολική βαθμολογία κάθε πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ACTION PLAN», προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ 
(11.290,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Financial 
Instruments for Innovation” και ακρωνύμιο Innova-FI που εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 
και, για το λόγο αυτό, προσκαλεί τις ακόλουθες εταιρίες: 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (OECON GROUP) 

2. EMETRIS Σύμβουλοι ανάπτυξης, οργάνωσης και πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρία  

3. Τριανταφυλλίδης Σταύρος  
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να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος “INTERREG 
EUROPE”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “Financial Instruments for Innovation” και 
ακρωνύμιο Innova-FI, ως εταίρος. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, εκτός του Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, οι 
ακόλουθοι φορείς: 

▪ National Innovation Agency (ANI), Επικεφαλής εταίρος, Πορτογαλία 
▪ Regional Development Agency in Bielsko-Biala (ARRSA), Πολωνία 
▪ Valencian Institute of Business Competitiveness (IVACE), Ισπανία 
▪ Friuli Innovazione – Research and Technology Transfer Center (FINN), Ιταλία 
▪ Investment and Business Guarantees Ltd, Λιθουανία 
▪ Government Office for Development and European Cohesion Policy, Σλοβενία 
▪ Startup Europe Regions Network (SERN), Δίκτυο ΕΕ. 

Στη σύνοδό του τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη αύξησης των 
δαπανών για την καινοτομία με την εφαρμογή καλύτερων πολιτικών και την καλύτερη αξιοποίηση των 
δημόσιων πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή  Ένωση έδωσε μεγάλη έμφαση στην αύξηση της 
χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων (FIs) ως εργαλείου υλοποίησης της Πολιτικής Συνοχής (Cohesion 
Policy). Εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης των κεφαλαίων μακροπρόθεσμα, τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα συμβάλλουν στην κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών συν-
επενδύσεων για την αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς. Επιπλέον, τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
(Εγγυήσεις, Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Venture Capital, Crowdfunding, Crowdlending) έχουν επίσης 
αποδειχθεί χρήσιμα στο να βοηθήσουν τις καινοτόμες ΜΜΕ να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φτάσουν 
σε μια φάση αειφόρου ανάπτυξης για να γίνουν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 

Οι εταίροι του έργου Innova-FI επιδιώκουν να βελτιώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών εργαλείων ως μέσου υλοποίησης των Διαρθρωτικών Ταμείων (Structural Funds), έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων που εξαρτώνται από την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ), σε 
όλα τα στάδια από την έναρξη μέχρι και την ανάπτυξή τους. Η κοινοπραξία θα εξετάσει από κοινού 
προκαθορισμένες προκλήσεις, όπως: σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι καλά 
προσαρμοσμένα στις διάφορες φάσεις της επιχείρησης, απομάκρυνση από την κουλτούρα των 
επιχορηγήσεων, που έχει καθιερωθεί πολύ στον τομέα των ΕΤΑΚ και της καινοτομίας, επίτευξη 
καλύτερης ευθυγράμμισης των χρηματοδοτικών μέσων με άλλα μέτρα υποστήριξης, ή τη δημιουργία 
διασυνοριακών εργαλείων. 

Μέσα από μία σειρά δράσεων (χαρτογράφηση του οικοσυστήματος και της υφιστάμενης κατάστασης 
των χρηματοδοτικών εργαλείων, διακρατικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών, εκπόνηση εγχειριδίων 
πολιτικής – Policy Booklets – και καταγραφή καλών πρακτικών), θα προκύψει το τελικό αποτέλεσμα του 
έργου που είναι η ανάπτυξη ενός Προγράμματος Δράσης – Action Plan – από κάθε εταίρο. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση των ουσιαστικών αποτελεσμάτων του έργου, αποτελεί η ενεργός 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) του οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό 
καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΚΕΠΑ 
στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: 
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▪ Σχεδιασμός περιεχομένου και συντονισμός διεξαγωγής τεσσάρων (4) συναντήσεων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) του έργου στην Ελλάδα (μία ανά εξάμηνο). 

▪ Σχεδιασμός περιεχομένου και συντονισμός διεξαγωγής της διακρατικής συνάντησης των εταίρων 
στη Θεσσαλονίκη (κατά το τελευταίο εξάμηνο του έργου). 

▪ Μελέτη των καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τους λοιπούς εταίρους του έργου και 
υποστήριξη του ΚΕΠΑ στην τελική επιλογή για το Σχέδιο Δράσης. 

▪ Εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης (Action Plan), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος 
INTERREG EUROPE, του έργου Innova-FI και του ΚΕΠΑ. 

 

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

 

Δράση 1: Τέσσερις (4) συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) 

Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders) από πλευράς περιεχομένου και τον συντονισμό των συναντήσεων κατά τη διεξαγωγή 
τους. 

Προβλέπεται η διοργάνωση τεσσάρων (4) συναντήσεων ανά εξάμηνο υλοποίησης του έργου στην Αθήνα 
ή/και στη Θεσσαλονίκη. 

 

Παραδοτέα:  

1.1 Έκθεση πεπραγμένων 1ης συνάντησης με stakeholders 

1.2 Έκθεση πεπραγμένων 2ης συνάντησης με stakeholders 

1.3 Έκθεση πεπραγμένων 3ης συνάντησης με stakeholders 

1.4 Έκθεση πεπραγμένων 4ης συνάντησης με stakeholders.   

 

Δράση 2: Διακρατική συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών στη Θεσσαλονίκη 

Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του περιεχομένου της συνάντησης υπό τη μορφή 
εργαστηρίου (workshop), τη διαμόρφωση του προγράμματος και του σχετικού υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί και τον συντονισμό της συνάντησης. 

Η διακρατική συνάντηση θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του τελευταίου εξαμήνου της Α’ Φάσης 
του έργου Innova-FI (01/12/2020 – 31/05/2021). 

 

Παραδοτέο: 

2.1 Έκθεση πεπραγμένων διακρατικής συνάντησης.   

 

Δράση 3: Μελέτη καλών πρακτικών  

Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των καλών πρακτικών που θα 
αναδειχθούν από τους εταίρους του έργου Innova-FI και εισήγηση για την επιλογή εκείνων που μπορούν 
να αξιοποιηθούν από το ΚΕΠΑ για την εκπόνηση του Προγράμματος Δράσης (Action Plan). 

 

Παραδοτέο: 

3.1 Εισηγητική έκθεση αξιολόγησης καλών πρακτικών 
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Δράση 4: Τελικό Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) 

Το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει την εκπόνηση του τελικού Προγράμματος Δράσης (Action Plan), 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου Innova-FI και του Προγράμματος INTERREG EUROPE. 

 

Παραδοτέο: 

 4.1 Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 31/05/2021. 

Ειδικότερα, οι χρόνοι παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων του έργου ορίζονται ως ακολούθως: 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης 

1.1 Έκθεση πεπραγμένων 1ης συνάντησης με stakeholders 30/04/2020 

1.2 Έκθεση πεπραγμένων 2ης συνάντησης με stakeholders 31/05/2020 

1.3 Έκθεση πεπραγμένων 3ης συνάντησης με stakeholders 30/11/2020 

1.4 Έκθεση πεπραγμένων 4ης συνάντησης με stakeholders 31/05/2021 

2.1 Έκθεση πεπραγμένων διακρατικής συνάντησης 31/05/2021 

3.1 Εισηγητική έκθεση αξιολόγησης καλών πρακτικών 31/10/2020 

4.1 Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) 31/05/2021 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων 
(14.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (11.290,00€ άνευ Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έργου “INNOVA-FI” του Ευρωπαϊκού προγράμματος “INTERREG EUROPE 2014-
2020”. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δύο δόσεις, ως εξής: 

1. 40% του τιμήματος με την παράδοση των παραδοτέων 1.1, 1.2 και 3.1 και την οριστική παραλαβή 
και έγκριση αυτών από την ΕΠΦΑ.  

2. 60% του τιμήματος με την παράδοση των παραδοτέων 1.3, 1.4, 2.1 και 4.1 και την οριστική 
παραλαβή και έγκριση αυτών από την ΕΠΦΑ. 

 

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές 
συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ). 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν σχετική 
δραστηριότητα και διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη των ως άνω υπηρεσιών. 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, αλλά 
και η οργάνωση και ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάζει 
εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για την εκτέλεση δράσεων 
παρόμοιου αντικειμένου, με αυτό της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και να αποδεικνύει 
και να τεκμηριώνει επαρκώς την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής: 

 

5.1 Εμπειρία 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για την 
τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας, δηλαδή παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για 
την εκτέλεση δράσεων παρόμοιου αντικειμένου με αυτό της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 
προσφοράς, ως εξής: 

▪ Τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύνταξης σχεδίου δράσης (Action Plan) στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου (διασυνοριακό, διαπεριφερειακό, 
διακρατικό, και άλλα) με αντικείμενο το σχεδιασμό, παρακολούθηση ή/και έλεγχο δράσεων 
κοινοτικών πρωτοβουλιών, ή 

▪ Ένα (1) τουλάχιστον έργο, με αντικείμενο την μελέτη και επεξεργασία καλών πρακτικών στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, 
διακρατικά και άλλα), ή 

▪ Ένα (1) τουλάχιστον έργο, με αντικείμενο τη διοργάνωση και υλοποίηση θεματικών εκδηλώσεων 
κ.λ.π. στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, 
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα). 

Η εκτέλεση ενός τουλάχιστον εκ των ανωτέρω συμβάσεων ή / και έργων που τεκμηριώνεται από 
αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς αρκεί για την πλήρωση της ανωτέρω 
προϋποθέσεως εμπειρίας.  

 

5.2 Ομάδα Έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους 
για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.  

Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό 
άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα περιλαμβάνει:  

1. Υπεύθυνο έργου – συντονιστή της ομάδας με:  

▪ πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών,  

▪ αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (ημερολογιακά έτη) εμπειρία, 

▪ συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου 
δράσης (Action Plan) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, 
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα), 

▪ άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

2. Δύο (2) Μέλη Ομάδας Έργου που να διαθέτουν:  

▪ πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, 
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▪ συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, 

▪ συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και 
άλλα), 

▪ τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικών, και 

▪ ο ένας εξ΄ αυτών αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (σε ημερολογιακά έτη) εμπειρία. 

 

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους έως την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές δύνανται να αποσταλούν και 
ταχυδρομικά ή και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

 

Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν: 

 

Α) Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Έργο/έργα για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας του αναδόχου. Συναφές/ή έργο/α 
θεωρούνται η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για την εκτέλεση δράσεων 
παρόμοιου αντικειμένου με αυτό της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

• Βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου. 

• Περιγραφή του Σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και των μέσων οργάνωσης και υλοποίησης του 
έργου καθώς και του περιεχομένου των παραδοτέων. 

 

Β) Οικονομική προσφορά. 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες (180 μέρες) από την ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. 

 

 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των προαναφερόμενων 
απαιτήσεων, με κριτήριο τη συνολική βαθμολογία κάθε πρότασης, σύμφωνα με την κάτωθι 
περιγραφόμενη αξιολόγηση. 

Ειδικότερα: 

 

Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%. 
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Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας (%) 

Α1 Αρτιότητα μεθοδολογικής προσέγγισης έργου σ1 60% 

Α2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα υποψηφίων σ2 40% 

 ΣΥΝΟΛΟ  100% 

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται με ακέραιο αριθμό από το 0 έως το 10, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί. 

Βαθμός Αξιολόγηση προσφοράς 

0 Απαράδεκτη προσφορά 

1-4 Ελλιπής προσφορά 

5-8 Ικανοποιητική προσφορά 

9-10 Εξαιρετική προσφορά 

 

Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία (με 
στρογγυλοποίηση στο 1ο δεκαδικό ψηφίο) των προσφορών και κατόπιν πραγματοποιείται η κατάταξή 
τους κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τj (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς j) = (σ1xΑ1) + (σ2xΑ2) 

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
μικρότερη του 7,0 δεν αξιολογούνται περαιτέρω και αποκλείονται από την υπόλοιπη διαδικασία. 

 

Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 
Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. Για τον 
υπολογισμό της βαθμολογίας (με στρογγυλοποίηση στο 1ο δεκαδικό ψηφίο) αυτού του κριτηρίου, 
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

Οj = (Kmin/Kj) x 20, όπου: 

Οj: η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς της πρότασης j 

Kmin: το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

Kj: το κόστος της προσφοράς j 

 

Τελική αξιολόγηση 

Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία (με στρογγυλοποίηση 
στο 2ο δεκαδικό ψηφίο) των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα σειρά 
με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Fj = (0,80xTj) + (0,20xOj), όπου: 

Fj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

Tj: η βαθμολογία τεχνικής προσφοράς της πρότασης j 

Oj: η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς της πρότασης j 
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Η πρώτη 
στον κατάλογο κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι 
προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής προσφοράς. 

 

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους έως την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές δύνανται να αποσταλούν και 
ταχυδρομικά ή και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά δύο 
υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά αντίστοιχα. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί στην διεύθυνση του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης: 

Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής 

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης 

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

έως και την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 14:00.  

Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά. 

 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 413285, τις ώρες από 09:00 έως 
16:00. 

 

 

 

 

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΠΑ 

    

Θωμάς Φωκίων Αλγιανάκογλου 
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