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Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ
(Ν.Π.Ι.Δ.)

www.empower-eu.com

Διεφκυνςθ: ΗΕΠ Κοηάνθσ
Σ.Κ. 50100 Κοηάνθ

Κοηάνθ :
Α. Π. :

30/11/2012
2143

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
για το ζργο με τίτλο:
«Επιλογή εξωτερικοφ ςυνεργάτη για παροχή υπηρεςιών ςυντονιςμοφ & υποςτήριξησ ςτα
πλαίςια του ζργου EMPOWER»

Προχπολογιςμόσ : 23.040,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.
Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα-Πλαίςιο για τθν Ζρευνα (FP 5) /
ΕΤΦΤΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ (INTELLIGENT ENERGY EUROPE) και κατά 25% από Εκνικοφσ
Πόρουσ

Ανακζτουςα Αρχι : Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου:
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ:
ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΤΠΟ ΑΝΑΘΕΘ ΕΡΓΟΤ :
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ:
ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΗΕΣΑΙ
ΣΟ ΕΡΓΟ:

Περιφερειακό Σαμείο Δυτικισ Μακεδονίασ
«Επιλογή εξωτερικοφ ςυνεργάτη για παροχή υπηρεςιών
ςυντονιςμοφ & υποςτήριξησ ςτα πλαίςια του ζργου EmPower»
EmPowerment of SME to Network for Intelligent Energy
Solutions and New Markets (EmPower)
Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ:

Περιφερειακό Σαμείο Δυτικισ Μακεδονίασ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:

Απευκείασ Ανάκεςθ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου που αποτελεί και το ανϊτατο ποςό
για τθν υποβολι προςφορϊν ανζρχεται ςε € 23.040,00
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ ΕΡΓΟΤ:
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΜΒΑΘ:
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

IEE – Εκνικι υμμετοχι
6 μινεσ
10.12.2012 και ώρα 14:00 μ.μ.
Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:
Περιοχι ΗΕΠ Κοηάνθσ, Σ.Κ. 501 00, Κοηάνθ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ :

11.12.2012 και ώρα 11.00 π.μ.
ταφροσ απαλίδθσ /τθλ. 2461053994/fax: 2461053991
/email: ssapalidis@pta.pdm.gr
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Σο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτα πλαίςια του ζργου «EMPOWER
(IEE/09/823/SI.558295)» προτίκεται να ανακζςει ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ τθν υλοποίθςθ των
δράςεων που αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω.

I. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο ζργο EmPowerment of SME to Network for Intelligent Energy Solutions and New Markets
(EmPower) ςτοχεφει να ξεπεράςει τα προβλιματα από τθν ζλλειψθ γνϊςθσ και τισ επιφυλάξεισ
που επιδεικνφουν οι τελικοί καταναλωτζσ (αγοραςτζσ / επενδυτζσ) και δευτερευόντωσ οι χριςτεσ
(ενεργειακοί προμθκευτζσ, βιοτεχνίεσ, επιχειριςεισ εγκαταςτάςεων, αρχιτζκτονεσ, κλπ) προσ τθν
υιοκζτθςθ ευφυϊν ενεργειακϊν τεχνολογιϊν. Αυτό ςυμβαίνει τθν ίδια ςτιγμι που υπάρχει ζντονο
δθμόςιο ενδιαφζρον και δθμόςια κίνθτρα, προσ τισ τεχνολογίεσ και τισ λφςεισ που ςυμβάλλουν
ςτθν μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου, ι που αυξάνουν τθν ενεργειακι
αποδοτικότθτα των κτιρίων και των βιομθχανικϊν εφαρμογϊν. Διάφοροι παράγοντεσ ςυμβάλλουν
ςε αυτό το φαινόμενο, το οποίο περιορίηει ςθμαντικά τθν ταχφτθτα και τθν ζκταςθ τθσ διάδοςθσ
των ευφυϊν ενεργειακϊν λφςεων. Οι επενδυτζσ επιδιϊκουν να αποφφγουν καινοτόμεσ λφςεισ
λόγω αβεβαιότθτασ, οι υπεφκυνοι για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι δείχνουν ενδοιαςμό λόγω
ανεπαρκοφσ ειδίκευςθσ τουσ με τα τεχνικά και οργανωτικά ηθτιματα, ι λόγω ζλλειψθσ άμεςου
ενδιαφζροντοσ ςτθν πρόταςθ καινοτόμων λφςεων προσ τουσ πελάτεσ τουσ, ενϊ οι ΜΜΕ μειϊνουν
τισ επενδφςεισ ςτα καινοτόμα προϊόντα τόςο λόγω μακροχρόνιων κφκλων πϊλθςθσ, όςο και λόγω
των γενικότερων εμποδίων που υπάρχουν ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν.
Ο ςτόχοσ του ζργου EmPower είναι να υποςτθρίξει τθ διάδοςθ των ζξυπνων ενεργειακϊν
τεχνολογιϊν που είναι ιδθ διακζςιμεσ, αλλά ςε μεγάλο βακμό οι δυνατότθτζσ τουσ παραμζνουν
ανεκμετάλλευτεσ λόγω τθσ ζλλειψθσ εμπειρίασ ι τεχνικϊν γνϊςεων από τουσ δευτερογενείσ
χριςτεσ (εταιρείεσ εγκατάςταςθσ, ςχεδιαςτζσ, κ.λπ.). Σα κενά ςτθ γνϊςθ είναι ςθμαντικά ςτισ
περιοχζσ που ζχουν ζντονθ τοπικι προςφορά και ιςχυρό δυναμικό ηιτθςθσ των ευφυϊν
ενεργειακϊν λφςεων, όςο και ευρφτερα ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ ΕΕ, όπου μερικζσ είναι ιδιαίτερα
κατάλλθλεσ για τθν ανάπτυξθ ειδικϊν λφςεων, που προζρχονται από τθν εμπειρία άλλων
περιοχϊν. Εταιρείεσ μθχανικϊν, αρχιτζκτονεσ, εγκαταςτάτεσ και τοπικοί κεςμικοί φορείσ είναι
αρμόδιοι ϊςτε να επωφελθκοφν πλιρωσ των νζων ζξυπνων λφςεων ενζργειασ και να μεταφζρουν
τα εν λόγω πλεονεκτιματα ςτουσ πελάτεσ τουσ. Θ ταχεία υιοκζτθςθ των εν λόγω λφςεων υποκινεί
τθν αγορά και δθμιουργεί μεγαλφτερεσ επενδφςεισ ςτθν καινοτομία, ενεργοποιϊντασ μία
αλυςιδωτι αντίδραςθ μεταξφ τθσ οικονομικισ και τθσ τεχνολογικισ προόδου, θ οποία ςε
οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ ΕΕ ζχει ιδθ ξεκινιςει.
Επομζνωσ, το EmPower αςχολείται με περιφερειακζσ ΜΜΕ από τζςςερισ ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ
(αξονία / Γερμανία, Δυτικι Μακεδονία / Ελλάδα, Αραγονία / Ιςπανία και Σαρτοφ / Εςκονία) που
προςφζρουν ζξυπνεσ ενεργειακζσ λφςεισ ςτθν αγορά, τεχνικοφσ που είναι υπεφκυνοι για τθν
εγκατάςταςθ ι / και τθ ςυντιρθςθ των προϊόντων που καταναλϊνουν ενζργεια και άλλουσ
βαςικοφσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν (δευτεροβάκμιοι χριςτεσ), π.χ. αρχιτζκτονεσ, ειδικά όταν
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είναι οι ίδιοι που ςχεδιάηουν και ςυμβουλεφουν τουσ τελικοφσ χριςτεσ ςχετικά με τθν επιλογι του
εξοπλιςμοφ.
το πλαίςιο αυτό, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ του Περιφερειακοφ Σαμείου
Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτισ δράςεισ ςυντονιςμοφ και υλοποίθςθσ των πακζτων εργαςίασ
1, 3, 4 και 5 όπωσ αναλφονται παρακάτω και ςφμφωνα πάντα με τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ του
ζργου :

ΔΡΑΕΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
ΠΕI.

Διαχείριςη και ςυντονιςμόσ του ζργου

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθ Διαχείριςθ (Project Management) και το Γενικό υντονιςμό του ζργου
με ςτόχο τθν υλοποίθςι του ςτον προγραμματιςμζνο χρόνο, ςτο πεδίο εφαρμογισ και ςτο πλαίςιο
του κόςτουσ όλων των δράςεων του προγράμματοσ.
Θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου απαιτεί μία ςειρά ενεργειϊν και
δράςεων που ςχετίηονται με τθ ςυμμετοχι και προετοιμαςία για τισ επόμενεσ ςυναντιςεισ του
ζργου, τθν λιψθ αποφάςεων ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ και τθν επιβεβαίωςθ
των αποτελεςμάτων, τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων για τον ζλεγχο προόδου του ζργου,
τθ ςυχνι επαφι με τον ςυντονιςτι του προγράμματοσ, τθν εκπόνθςθ των εκκζςεων και
αναφορϊν. Θ εκπόνθςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ του ζργου και θ προετοιμαςία για τθν τελικι
ςυνάντθςθ είναι ςτα κακικοντα του ανάδοχου.
Τποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ κακθμερινι φυςικι παρουςία του ςτον χϊρο του
Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ για τον καλφτερο ςυντονιςμό όλων των
εμπλεκόμενων φορζων.
Σζλοσ υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί και θ ςυμμετοχι του (τα ζξοδα κα βαρφνουν τον ίδιο)
ςτισ ςυναντιςεισ των εταίρων (εντόσ ι εκτόσ Ελλάδοσ) του Προγράμματοσ που κα
πραγματοποιθκοφν για τον ζλεγχο τθσ προόδου του Ζργου.
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Ανάλυςθ δράςεων – παραδοτζα
Πακζτου εργαςίασ 1 Διαχείριςθ και υντονιςμόσ

Κωδ. Δράςεισ

1.1

Τποςτιριξθ ςτθ
διοργάνωςθ τθσ
διαπεριφερειακισ
ςυνάντθςθσ του ζργου
ςτθν Κοηάνθ

Παραδοτζα

Αποδεικτικό υλικό
τθσ ςυνάντθςθσ
(ατηζντα, πρακτικά,
φωτογραφίεσ)

Αρχικι αναφορά
(ζκκεςθ για τθν
πορείασ του
Προγράμματοσ) ενδιάμεςθ - τελικι
αναφορά του ζργου

1.2

υμμετοχι ςτον ζλεγχο τθσ
προόδου εργαςιϊν του
ζργου

1.3

υχνι επαφι με τον
ςυντονιςτι του
προγράμματοσ και των
διαχειριςτϊν του ζργου

Σριμθνιαία ζκκεςθ
πεπραγμζνων του
ζργου (2 ςυνολικά)

1.4

Τλοποίθςθ τθσ
ανατροφοδότθςθ
(feedback) από τουσ
φορείσ/επιχειριςεισ που
κα ςυμμετζχουν ςτισ
θμερίδεσ

Εκπόνθςθ
ερωτθματολογίου/
ςυμπλιρωςθ από
τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτισ θμερίδεσ

1.5

Μία (1) αναφορά
ςυμπεραςμάτων για τουσ
φορείσ/επιχειριςεισ που
ςυμμετείχαν ςτισ θμερίδεσ

Ζκκεςθ
ςυμπεραςμάτων
των ςυμμετεχόντων

Εξ. Εμπειρογνώμονασ
ΠΕ1

ΤΝΟΛΟ

Χρονοδιάγρ
αμμα /
Διάρκεια

Κόςτοσ

Ώρεσ
Εργαςίασ

Μ1-Μ2

810 €

45

Μ3-Μ6

810 €

45

Μ3-Μ6

540 €

30

Μ3-Μ6

540 €

30

Μ6

540 €

30

3.240 €

180,00
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ΠΕII.

Δικτφωςη και εκδηλώςεισ παρουςίαςησ τεχνολογίασ – ςεμινάρια

Για να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ και να προβλεφκεί τόςο θ ηιτθςθ όςο και θ υιοκζτθςθ ευφυϊν
ενεργειακϊν τεχνολογιϊν κα πραγματοποιθκοφν δφο ειδικά κεματικά ςεμινάρια ςτθν περιοχι μασ. Ο
ανάδοχοσ κα πρζπει να υποςτθρίξει τον επικεφαλι του πακζτου εργαςίασ (ΑΝΚΟ Α.Ε.) για τθν
προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ των εκδθλϊςεων ςτθ Δυτικι Μακεδονία κακϊσ και τθν επεξεργαςία του
υλικοφ τουσ.

Ανάλυςθ δράςεων – παραδοτζα
Πακζτο εργαςίασ 3

Δικηύωζη και Εκδηλώζεις Παροσζίαζης Τετνολογίας

Χρονοδιάγ
ραμμα/
Διάρκεια

Δράςεισ

Παραδοτζα

3.1

Δράςεισ διάδοςθσ και
υποςτιριξθσ των δφο (2)
κεματικϊν θμερίδων
(ςυμπεριλαμβανομζνου και
των 2 ςεμιναρίων που κα
υλοποιθκοφν)

Οπτικοακουςτικό
υλικό από τισ
θμερίδεσ (λίςτα
ςυμμετεχόντων,
δελτία τφπου κτλ)

Μ1-Μ4

3.2

Επεξεργαςία του υλικοφ των
εκδθλϊςεων του 3.1

Ζκκεςθ
ςυμπεραςμάτων

Μ4

Κωδ.

Εξ. Εμπειρογνώμονασ
ΠΕ3

ΠΕIII.

ΤΝΟΛΟ

Κόςτοσ

Ώρεσ
Εργαςίασ

3.420 €

190

3.060 €

170

6.480 €

360,00

Οικονομική βιωςιμότητα του προγράμματοσ μετά την λήξη του ζργου

Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι οι δραςτθριότθτεσ του ζργου κα ςυνεχίςουν να προωκοφν τθν
εφαρμογι των καινοτόμων ενεργειακϊν λφςεων, το ζργο περιλαμβάνει μια ςειρά δραςτθριοτιτων
για να διαςφαλιςτεί θ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα του EmPower. Οι εταίροι του ζργου κα
διεξάγουν εκςτρατείεσ για τθν εξεφρεςθ βιϊςιμων πθγϊν εςόδων για τθν περίοδο μετά τθ λιξθ
του ζργου. Σα ζςοδα από τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για να ςτθριχτοφν
οικονομικά οι υπάρχουςεσ πρωτοβουλίεσ και να επεκτακεί ενδεχομζνωσ το γεωγραφικό πεδίο
εφαρμογισ του EmPower ςε νζεσ περιφζρειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο ανάδοχοσ πρζπει να
ςυνειςφζρει με ςχόλια ςτθν όλθ διαδικαςία και να επανεξετάςει τα αποτελζςματα του πακζτου
εργαςίασ.
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Ανάλυςθ δράςεων – παραδοτζα
Πακζτο εργαςίασ 4
Κωδ.

4.1

Δράςεισ

υμμετοχι ςτθν
διαβοφλευςθ για τθν
οικονομικι βιωςιμότθτα
του προγράμματοσ

Εξ. Εμπειρογνώμονασ ΠΕ4

ΠΕIV.

Οικονομικι βιωςιμότθτα του προγράμματοσ
Παραδοτζα

Προτάςεισ για τθ
βιωςιμότθτα του
προγράμματοσ
και μετά τθν
λιξθ του
ΤΝΟΛΟ

Χρονοδιάγ
ραμμα /
Διάρκεια

Κόςτοσ

Ώρεσ
Εργαςίασ

Μ1-Μ2

900 €

50

900 €

50

Βραβείο καινοτομίασ ευφυοφσ ενζργειασ

ε αυτό το πακζτο εργαςίασ καινοτόμεσ προτάςεισ κα διαγωνιςκοφν για το βραβείο καινοτομίασ
ευφυοφσ ενζργειασ. Οι προτάςεισ κα αξιολογθκοφν όλεσ μαηί και οι βραβευκείςεσ επιχειριςεισ κα
επιλεγοφν από κοινοφ. Οι δράςεισ περιλαμβάνουν τθ διαφιμιςθ, τθ δθμιουργία και επεξεργαςία
του υλικοφ προϊκθςισ του, τθ ςυλλογι και τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων προσ βράβευςθ από
κοινοφ με τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ, ςυμμετοχι ςτθν διεκνι εκδιλωςθ βράβευςθσ και
ςυνειςφορά ςτθν επεξεργαςία τθσ αναφοράσ για ολόκλθρο το πακζτο εργαςίασ. Επιπλζον κφριο
παραδοτζο του αναδόχου κα είναι θ δθμιουργία και επεξεργαςία μίασ υψθλισ ποιότθτασ
μπροςοφρασ όπου κα παρουςιάηεται θ επιχείρθςθ που βραβεφτθκε ςτον διαγωνιςμό, κακϊσ και
12 επιλεγμζνεσ καινοτομίεσ από τον διαγωνιςμό (θ βραβευμζνθ και οι επιλαχοφςεσ).
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Ανάλυςθ δράςεων – παραδοτζα
Πακζτο εργαςίασ 5

Βραβείο Καινοηομίας 'EmPower’ ζηην Εσθσή ενέργεια

Χρονοδιά
γραμμα /
Διάρκεια

Κόςτοσ

Ώρεσ
Εργαςί
ασ

1.440 €

80

1.620 €

90

1.440 €

80

Μ5-Μ6

720 €

40

Ολοκλθρωμζνθ
αναφορά για τον
διαγωνιςμό
βράβευςθσ

Μ5-Μ6

2.700€

150

Περιεχόμενα του
φυλλαδίου ςτθν
τελικι του μορφι

Μ5-Μ6

4.500€

250,00

12.420 €

690

Δράςεισ

Παραδοτζα

5.1

υμμετοχι ςτθν
διαμόρφωςθ τθσ ιδζασ του
βραβείου Καινοτομίασ

Ολοκλθρωμζνθ
πρόταςθ, που κα
διαμορφωκεί από
όλουσ τουσ
εταίρουσ, για
βραβείο και τθν
εφαρμογι του

Μ1-Μ2

5.2

Επεξεργαςία υλικοφ
προϊκθςθσ για διάδοςθ
του ζργου

Προετοιμαςία
υλικοφ
δθμοςιότθτασ
(φυλλάδιο, πόςτερ)

Μ2

5.3

υλλογι προτάςεων από
τισ τοπικζσ ΜΜΕ

Ζντυπα εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ από
τισ ΜΜΕ τθσ
περιοχισ

Μ3-Μ4

5.4

υμμετοχι ςτθν επιλογι
των νικθτϊν των 3
βραβείων

Πρακτικά από τθν
διαδικαςία επιλογισ

5.5

υμμετοχι ςτθν
επεξεργαςία μιασ
ςυνοπτικισ αναφοράσ ςε
επίπεδο ζργου

5.6

Επεξεργαςία και ανάπτυξθ
ενόσ φυλλαδίου για τα
βραβεία που δόκθκαν ςτισ
επιχειριςεισ ςε επίπεδο
ζργου

Κωδ.

Εξ. Εμπειρογνώμονασ ΠΕ5

ΤΝΟΛΟ
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Ο Προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 23.040€ (1.280 ώρεσ εργαςίασ * 18 € ) ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Π.Α.

II. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31 Μαΐου 2013.

III. ΓΛΩΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Θ επίςθμθ γλϊςςα του ζργου είναι θ αγγλικι. Όλα τα παραδοτζα κα είναι ςτα Ελλθνικά εκτόσ των
παραδοτζων που αφοροφν τισ δράςεισ 1.5, 3.2, 4.1, 5.1, 5.5 & 5.6 που κα υποβάλλονται και ςτα
αγγλικά. ε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ανταποκρικεί ςε ενδεχόμενθ ανάγκθ
μετάφραςθσ παραδοτζου που κα προκφψει και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν παραπάνω λίςτα.
Επίςθσ κα υποβάλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

IV.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
το διαγωνιςμό δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχει κάκε ενδιαφερόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι
ενϊςεισ & κοινοπραξίεσ αυτϊν που αςκεί υπθρεςίεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ κακϊσ και
ςυναφείσ υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν.

V. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Σριετισ εμπειρία ςε διαχείριςθ Ευρωπαϊκϊν Διακρατικϊν – Διαπεριφερειακϊν προγραμμάτων
Άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ (βάςει των κανόνων του ΑΕΠ)

VI. ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ
Όςοι διακζτουν τα απαραίτθτα προςόντα και επικυμοφν, καλοφνται να υποβάλλουν επί ποινι
αποκλειςμοφ ςε φάκελο που κα φζρει τθν ζνδειξθ :
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Προςφορά
Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ,
Διεφκυνςθ: ΗΕΠ Κοηάνθσ, 50100 Κοηάνθ,
Σθλζφωνο: 24610-53994, φαξ: 24610-53991,
e-mail: ssapalidis@pta.pdm.gr,
Πλθροφορίεσ: κ. απαλίδθσ ταφροσ
Για τθν Επιλογι Αναδόχου του Ζργου:
«Επιλογή εξωτερικοφ ςυνεργάτη για παροχή υπηρεςιών
πλαίςια του ζργου EmPower»

ςυντονιςμοφ & υποςτήριξης ςτα

Θμερομθνία ανοίγματοσ προςφορϊν : 11/12/2012
«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία»
τα εξισ :
αίτθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙ,
οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με το παράρτθμα Ι,
ςυνθμμζνο βιογραφικό ςθμείωμα. ε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Νομικό
Πρόςωπο ι ενϊςεισ & κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων το βιογραφικό
ςθμείωμα κα αφορά το άτομο που κα οριςτεί ωσ Τπεφκυνοσ του Ζργου,
Φωτοαντίγραφο του τίτλου που αποδεικνφει τθν άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ (βάςει των
κανόνων του ΑΕΠ), ςυνοδευμζνθ από Τπεφκυνθ Διλωςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ
υπογραφισ με τθν οποία να δθλϊνεται θ γνθςιότθτα του εν λόγω τίτλου
φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ ι βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ και όταν
δεν προκφπτει απϋ αυτζσ θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου/προγράμματοσ να
προςκομίηεται και θ αντίςτοιχθ ςφμβαςθ. Για βεβαιϊςεισ που αφοροφν
ζργα/προγράμματα που υλοποιικθκαν (ζςτω κατά ζνα τμιμα τουσ) τθν ίδια χρονικι
περίοδο, κα λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ βεβαίωςθ που αφορά το ζργο/πρόγραμμα με
τθν μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια
Τπεφκυνθ Διλωςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ με τθν οποία να δθλϊνεται:
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i. Θ υποχρζωςθ του αναδόχου για τθν κακθμερινι φυςικι παρουςία του ςτον
χϊρο του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ (το άτομο
αυτό κα δθλϊνεται ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το παράρτθμα ΙΙ)
ii. Ότι θ εμπειρία που δθλϊνεται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα είναι αλθκισ και
αποδεικνφεται από αντίςτοιχα παραςτατικά
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Νομικό Πρόςωπο πρζπει να προςκομιςκοφν τα
ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςισ του (φωτοαντίγραφα) και όλα τα δικαιολογθτικά
πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτοφ.
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ενϊςεισ & κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων κα πρζπει να κατακζςουν και τα αναφερόμενα παρακάτω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ :
i. Πρακτικό

Απόφαςθσ

(πρωτότυπο

ι

επικυρωμζνο

αντίγραφο)

του

διοικοφντοσ οργάνου κάκε μζλουσ, με το οποίο εγκρίνεται θ ςφμπραξθ με τισ
λοιπζσ εταιρείεσ, μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ.
ii. υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ των ςυμμετεχόντων με το οποίο δθλϊνουν από
κοινοφ ότι: α) αναλαμβάνουν αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν ευκφνθ
από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν ευκφνθ για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ προμικειασ β) ορίηουν κοινό εκπρόςωπο τθσ ζνωςθσ ι
τθσ κοινοπραξίασ γ) αναφζρουν το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ ςε αυτι δ) οριοκετοφν με ςαφινεια το μζροσ του Ζργου που
αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν Ζνωςθ/κοινοπραξία ςτο ςφνολο τθσ
Προςφοράσ ε) δθλϊνουν ζνα μζλοσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ
διοίκθςθ όλων των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ (leader) ςτ) κα
δθλϊνουν αντίκλθτο τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ

θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ κατάκεςθσ προςφοράσ από Νομικό Πρόςωπο ι ενϊςεισ &
κοινοπραξίεσ, τα τυπικά προςόντα τθσ παραγράφου V πρζπει να υποβλθκοφν και να ςυντρζχουν
μόνο ςτο πρόςωπο του ατόμου που κα οριςτεί (βάςθ τθσ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το
παράρτθμα ΙΙ) ωσ Τπεφκυνοσ του Ζργου.
Ειδικότερα για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ πρζπει να αποδεικνφεται ότι το άτομο αυτό ςυμμετείχε
ςτα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τα οποία κα προςκομιςκοφν βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ ι
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ.
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Θ προςφορά με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτο Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ
Δυτικισ Μακεδονίασ, Περιοχι Η.Ε.Π., 50100 Κοηάνθ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ το αργότερο
μζχρι τισ 10 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 μ.μ, υπόψθ κ. . απαλίδθ.

VIΙ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ
Σο ποςόν τθσ αμοιβισ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ανωτζρω ζργου κα καταβλθκεί ςε
αυτόν μετά τθν ςφνταξθ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ (Ε.Π.Π.) που κα
ςυγκροτθκεί με Απόφαςθ του Προζδρου του Δ.. του Π.Σ.Α. των Πρωτοκόλλων Παραλαβισ ι
Βεβαιϊςεων Καλισ Εκτζλεςθσ από τον Τπεφκυνο του Ζργου, ανάλογα με το αντικείμενο των
παραδοτζων (κα κακορίηεται ςτθν ςφμβαςθ)
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ μπορεί να γίνεται είτε ανά παραδοτζο (κα καταβάλλεται το κόςτοσ του
παραδοτζου), είτε ανά μερικϊν ςυνόλων παραδοτζων (κα καταβάλλεται το αντίςτοιχο κόςτοσ των
παραδοτζων), είτε απολογιςτικά όλο το ποςό τθσ αμοιβισ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.

VIIΙ. ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ
Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ που κα οριςκεί με
Απόφαςθ του Προζδρου του Δ.. του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ,
μεταξφ των υποψθφίων αναδόχων που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ
χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά.
Ο ανάδοχοσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ οφείλει, μετά τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ,
να προςκομίςει όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 6 παρ.2 του
Π.Δ. 118/2007

Θ πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί :
ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ «Διαφγεια» (http://sites.diavgeia.gov.gr/ptapdm)
ςτθν ιςτοςελίδα του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ

Δυτικισ Μακεδονίασ

(http://pta.pdm.gr)

ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ Δυτικισ Μακεδονίασ.

Ο Πρόεδροσ του Δ..

Γεώργιοσ Κ. Δακισ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι.
Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ
Παράρτθμα Ι.
Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ για το ζργο : «Επιλογή εξωτερικοφ ςυνεργάτη για παροχή
υπηρεςιών ςυντονιςμοφ & υποςτήριξησ ςτα πλαίςια του ζργου EMPOWER»
ςε ευρϊ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ

ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.

ΠΟΟ Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ

Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου……………………………………………….

Τπογραφι:

…………………………………………

(φραγίδα)
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Παράρτθμα ΙΙ.
Τπόδειγμα 1. Αίτθςθσ υμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό
Αίτθςθ υμμετοχισ για το ζργο : «Επιλογή εξωτερικοφ ςυνεργάτη για παροχή υπηρεςιών
ςυντονιςμοφ & υποςτήριξησ ςτα πλαίςια του ζργου EMPOWER »

Αρικμόσ προςφοράσ: ………………………………(υμπλθρϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
Θμερομθνία Τποβολισ: ………………………….(υμπλθρϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
ΤΠΟΨΘΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΤ: ………………………………………………………………………………………………
Πλιρθσ ονομαςία: …………………………………………………………………………………………………………………………
Διεφκυνςθ:

……………………………………………………………………………………………………………

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΡΓΟΤ :
Ονοματεπϊνυμο:………………………………………………………………………………………………………………………………
Σθλζφωνο:

……………………………

Fax:

…………………………

Email: ………………………………………

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΣΟΜΟΤ ΠΟΤ ΔΕΜΕΤΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ ΦΤΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΣΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :
Ονοματεπϊνυμο:………………………………………………………………………………………………………………………………
Σθλζφωνο:

……………………………

Fax:

…………………………

Email: ………………………………………

Βεβαιώνω ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ για τον οργανιςμό μου είναι
ακριβι και ότι ο οργανιςμόσ/ εταιρεία που νομίμωσ εκπροςωπώ ζχει ςυμφωνιςει να
ςυμμετάςχει.
Ονοματεπϊνυμο Νόμιμου Εκπροςϊπου……………………………………………….
Θμερομθνία: …………………………
Τπογραφι:

…………………………………………

(φραγίδα)
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