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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή 

Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Σύνταξη Κλαδικού 

Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών 
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Βιομηχανιών» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 

ΑΞΟΝΑΣ 
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Ενίσχυση προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού και των επιχειρήσεων στις οκτώ (8) 

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της 
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κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών 

 

ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο 
«Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 
απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών» 

 

 
 
 
 
2 

 

 

 

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, ΤΚ 41335, Λάρισα 

ΤΗΛ.: 2410555507 

ΦΑΞ: 2410555509 

Email: info@sthev.gr 

 

 Λάρισα, 03/03/2011

Αρ. Πρωτ: 122

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του 

έργου με τίτλο «Σύνταξη Κλαδικού 

Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 

που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της 

οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο 

Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Έως 56.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και τυχόν κρατήσεων) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον συμφέρουσα προσφορά 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

18/03/2011 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ενεργώντας ως 

Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή του Αναδόχου 

για την υλοποίηση του Έργου «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 

άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών». 

Το Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α’ «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου 

Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 

απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση 

προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων στις οκτώ 

(8) Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης» πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή των 

επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης». 

Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου είναι συνάρτηση του αριθμού των 

επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που θα συμμετάσχουν στο Κλαδικό Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, το επιλέξιμο ποσό για το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ ανά επιχείρηση 

συν 100 ευρώ ανά εργαζόμενο που συμμετέχει σε προγράμματα Κατάρτισης – 

Συμβουλευτικής (500€/επιχείρηση + 100€/εργαζόμενο), με ανώτατο όριο τις 

Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. 

Η αμοιβή του Συμβούλου ανέρχεται στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του 

Κλαδικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι Πενήντα Έξι χιλιάδες ευρώ 

(56.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

20% από Εθνικούς Πόρους. 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε Ενενήντα (90) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και με δικαίωμα παράτασης, ενώ η 

διάρκεια του Έργου ανέρχεται σε 26 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης (24/11/2010) και 

ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του κυρίως έργου την 24/01/2013. Η 

διαδικασία σύνταξης και υποβολής του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που 

ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. (ήτοι μέχρι 
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τις 15/04/2011 ή άλλη τυχόν ημερομηνία που θα ορίσει η Επαγγελματική 

Κατάρτιση Α.Ε.). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997, έχουν αντικείμενο σαφές με το 

παρόν έργο και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος προκήρυξης του 

έργου. 

Το Τεύχος Προκήρυξης διατίθεται από τα γραφεία του Συνδέσμου Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, ΤΚ 41335, 

Λάρισα, τηλ: 2410555507 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 – 14:00 

και ηλεκτρονικά κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου info@sthev.gr, αρμόδιος κ. Χρήστος 

Καγιάννης. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως την 18/03/2011 μέχρι την ώρα 14:00 

στα γραφεία του Συνδέσμου είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier). Προσφορές που παραλαμβάνονται από τον Φορέα μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, 

www.sthev.gr, την 03/03/2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

http://www.sthev.gr/
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I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για 

την υλοποίηση του Έργου «Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 

άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών» στο πλαίσιο της πρόκλησης Α’ της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της 

οικονομικής κρίσης», σύμφωνα με την οποία καλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς 

Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία εξειδικεύονται σε προτάσεις για το 

σύνολο των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (1-49 ατόμων), που θα 

εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’. 

Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός αφορά στη σύνταξη δύο (2) κλαδικών σχεδίων 

Διαρθρωτικής προσαρμογής εάν και εφόσον προκύψει ανάλογο ενδιαφέρον 

επιχειρήσεων δύο (2) κλάδων αντίστοιχα. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί: 

i. Η σύνταξη του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής 

ii. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’ για 

την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και 

συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους), 

iii. Η επικαιροποίηση του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μετά την 

έγκριση του, σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα 

υπαχθούν ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’. 

iv. Η ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Σχέδιο Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής. 

v. Η υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και η σύνταξη Δελτίων Δήλωσης 

Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα 

ενταχθούν στην Πρόσκληση Β’. 
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο προϋπολογισμούς του συνολικού έργου είναι συνάρτηση του αριθμού των 

επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων που θα συμμετάσχουν στο Κλαδικό Σχέδιο. 

Συγκεκριμένα, το επιλέξιμο ποσό για το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής 

Προσαρμογής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ ανά επιχείρηση 

συν 100 ευρώ ανά εργαζόμενο που συμμετέχει σε προγράμματα Κατάρτισης – 

Συμβουλευτικής (500€/επιχείρηση + 100€/εργαζόμενο), με ανώτατο όριο τις 

Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. 

Η αμοιβή του Συμβούλου ανέρχεται στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του 

Κλαδικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι Πενήντα Έξι χιλιάδες ευρώ 

(56.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

Διεύθυνση έδρας Συνδέσμου: Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, ΤΚ 41335, Λάρισα 

ΤΗΛ.: 2410555507 

ΦΑΞ: 2410555509 

E-mail: info@sthev.gr 

Πληροφορίες: κ. Χρήστος Καγιάννης 

5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με: 

• Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

• Το Ν. 2362/95 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

• Το υπ’ αρίθμ. 1291/11-08-2010 περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν. 2362/95 περί σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων 

• Το Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων 

• Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

• Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως 



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο 
«Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 
απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών» 

 

 
 
 
 
8 

 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005» 

• Την από 17/01/2011 Πρόσκληση Α’ της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. 

«Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής 

κρίσης», σύμφωνα με την οποία καλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς να 

συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε 

επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για το σύνολο των 

Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν 

ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’. 

• Την υπ’ αριθμ. 409 - 17/01/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τη συμμετοχή του 

Φορέα στο Πρόγραμμα με την υποβολή Κλαδικών Σχεδίων Προσαρμογής και τη 

διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού. 

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 18/03/2011 και 

ώρα 14:00 στην έδρα του Συνδέσμου, Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, ΤΚ 

41335, Λάρισα. Προσφορές που παραλαμβάνονται από τον Σύνδεσμο μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία 

πρωτοκόλλησης στο Πρωτόκολλο του Συνδέσμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής στην ιστοσελίδα 

του Συνδέσμου, δηλαδή την 03/03/2011, στο www.sthev.gr. Όσοι επιθυμούν να 

λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 18/03/2011 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα του Συνδέσμου, Λεωφ. Καραμανλή & 

Βιομηχανίας, ΤΚ 41335, Λάρισα. 

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

συμπράξεις αυτών, που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική τεχνογνωσία και 

http://www.sthev.gr/
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ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών, 

σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, και ταυτόχρονα πληρούν 

τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στην κατωτέρω παράγραφο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» της παρούσας διακήρυξης. 

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  

γ) συνεταιρισμοί  

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα  

διακήρυξη. 

Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους 

Μέλους της ΕΕ, ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997, και να έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 

Οι Ενώσεις φορέων ή κοινοπραξίες πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα η 

σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την ΣΠΣ του ΠΟΕ, να 

ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών 

σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. 

Στην περίπτωση ενώσεων φορέων ή κοινοπραξιών ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

• Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ 

όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

• Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία 
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προσφορές, αποκλείονται και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες 

συμμετείχαν. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως άνω, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη γνώση 

και εμπειρία σε αντικείμενα και τομείς σχετικούς με το παρόν Έργο και 

συγκεκριμένα στους τομείς: 

1. Επιχειρηματικότητας και επιχειρησιακής συμβουλευτικής. 

2. Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης φορέων ή οργανισμών του ευρύτερου 

Δημοσίου Τομέα. 

3. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην ενδο-διεπιχειρησιακή 

εκπαίδευση. 

Από το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά αποκλείονται: 

• Οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στον Φορέα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

• Οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή 

εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

• Οι προσφέροντες που έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην 

επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν 

διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά τους, έγγραφο υποβολής προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον 

φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλληση του), με το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς 

της Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω στην ενότητα III.3 αναφερόμενα και 

θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου ή όλων 

των υποψηφίων Αναδόχων σε περίπτωση ένωσης (ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου τους). 

Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία και πρέπει να περιλάβουν στο «Φάκελο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: 
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1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004, στην οποία: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

• Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

• Να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους.  

• Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.  

• Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.  

• Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση 

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

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα 

προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη 

δήλωση.  

• Να δηλώνεται ότι εν γένει δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο 

τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. 

2) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, 

μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή 

του κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το 

σχετικό ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ) ή το ακριβές αντίγραφο 

του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νομικού 

Προσώπου σε σώμα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου. 

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας του τελευταίου τριμήνου πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος παραστεί στην 

αποσφράγιση των προσφορών με αντιπρόσωπο του. 
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβάλει σε σφραγισμένο 

φάκελο με τίτλο «Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»: 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1999 (Α’ 101) όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

 

Διευκρινίσεις για παραγράφους 2 και 3 

Σε περίπτωση ένωσης εταιριών: 

Α) Τα ανωτέρω Δικαιολογητική Συμμετοχής/Κατακύρωσης, πρέπει να κατατεθούν 

για κάθε μέλος της Ένωσης. 

Β) Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης απαιτείται επιπλέον να περιέχεται 

συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ κοινοπραξίας όπου: 

• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

• Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς 

• Να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 
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• Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών 

της για την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 18/03/2011 και ώρα 14:00. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός 

εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε 

λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί 

αποδείξει. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στα γραφεία του 

Επωνυμία Φορέα με τη μορφή ενός ενιαίου σφραγισμένου φακέλου. Κατά την 

υποβολή τους, οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφο 

υποβολής για πρωτοκόλληση τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία παραλαβής 

της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του 

Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν 

τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται (όπου απαιτείται) και στην αγγλική. Οι 

προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

Διευκρινίζεται ότι όσα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά των προσφορών του 

παρόντος Διαγωνισμού δεν υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, θα υποβληθούν 

συνοδευόμενα με επικυρωμένες μεταφράσεις. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης, οι οποίες κρίνονται ουσιώδεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. 

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου 

φακέλου. 

Εκτός του ανωτέρω κυρίως φακέλου, οι προσφορές θα συνοδεύονται από έγγραφο 

υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. 

Εκτός του ανωτέρου φακέλου θα περιέχονται οι ακόλουθοι τρεις σφραγισμένοι 

υποφάκελοι: 

• Φάκελος «Δικαιολογητικά» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο ΙΙΙ.5 της παρούσας Διακήρυξης. 

• Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο ΙΙΙ.6 της παρούσας Διακήρυξης. 

• Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιέχει ένα (1) πρωτότυπο το 

περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο ΙΙΙ.7 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Το αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» θα υπερισχύει σε κάθε 

περίπτωση ασυμφωνίας του με το δεύτερο. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο ή συσκευασία, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη Αρ. πρωτ.: 122/03-03-2011 

«Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της 

οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών» 
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Αναθέτουσα Αρχή: 

Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/03/2011 

 

Όλοι οι φάκελοι, πέραν της ένδειξης του περιεχομένου τους, θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά» πρέπει να περιλαμβάνει, με ποινή αποκλεισμού, όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στην 

παράγραφο ΙΙ.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Παρουσίαση του υποψηφίου Αναδόχου 

2. Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας 

3. Εμπειρία – Τεχνογνωσία του υποψηφίου Αναδόχου 

4. Ομάδα Έργου 

5. Κατανόηση των απαιτήσεων και των στόχων του έργου και ενσωμάτωση τους 

στην τεχνική προσφορά 

7. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον ακόλουθο 

πίνακα: 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ   

 

Οι τιμές για το σύνολο του Έργου πρέπει να δίνονται σε ευρώ και να 

συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ. 

Στην οικονομική προσφορά δύναται να δοθεί γενική έκπτωση επί του 

προεκτιμώμενου προϋπολογισμού που μπορεί να κυμανθεί από 0% - 10%. Οι 

οικονομικές προσφορές που θα προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 

10% δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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Η προσφερόμενη τιμή αφορά στην υλοποίηση ενός κλαδικού σχεδίου ή και δύο 

κλαδικών σχεδίων με τις ίδιες αντίστοιχα τιμές ανά σχέδιο στην περίπτωση 

υλοποίησης δύο κλαδικών σχεδίων. 

IV. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται από την αρμόδια 

Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτείται στο 

Φορέα στις 21/03/2011 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Θεσσαλικών 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, ΤΚ 41335, 

Λάρισα. 

Η αποσφράγιση που θα διεξαχθεί στις 21/03/2011 γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο «φάκελος των 

δικαιολογητικών», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο όλα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

μη πληρότητα φακέλου,  η επιτροπή προβαίνει στον αποκλεισμό του 

υποψηφίου και επιστρέφει το σύνολο των υλικών της προσφοράς του. 

• Αποσφραγίζεται ο «φάκελος της τεχνικής προσφοράς», μονογράφονται και 

αποσφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα περιεχόμενα 

δικαιολογητικά. 

• Ο «φάκελος της οικονομικής προσφοράς», δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο. 

• Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 

στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 

σφραγίζει. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 

παρακάτω: 

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παρ.3.Α. 
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• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, με βάση τα 

αναφερόμενα κατωτέρω στην παρ.3.Β. 

• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης 

Προσφοράς με βάση τον τύπο που αναφέρεται κατωτέρω στην παρ.3.Γ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά στα οποία ενημερώνει για την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών 

και τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια 

Αξιολόγησης», όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα κατωτέρω. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούμενα 

σημεία των πινάκων σε επί μέρους κριτήρια. Σε κάθε ένα κριτήριο θα δοθεί σχετική 

βαρύτητα επί τοις εκατό, έτσι ώστε το άθροισμα των σχετικών βαρυτήτων όλων 

των κριτηρίων στα οποία αναλύεται κάθε σημείο να αθροίζει στο 100%. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι 

το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη 

βαθμολογία του και η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς 

είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των 

δύο ομάδων. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η επιτροπή διαγωνισμού θα 

κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 

βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών (δικαιολογητικά) θα γίνει η συγκριτική 

αξιολόγηση τους. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά 

την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών σε 

σχέση με την προσφερόμενη τιμή. 
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Α. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει με 

τα ακόλουθα κριτήρια, όπως αυτά έχουν αναλυθεί ανωτέρω στην ενότητα ΙΙΙ, 

παράγραφος 6: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Τεχνική Ικανότητα  40% 

2 Εμπειρία Προσφέροντος – Ομάδα έργου 30% 

3 Κατανόηση των απαιτήσεων και του στόχου του 

έργου 
30% 

4 Σύνολο 100% 

 

Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων, το οποίο 

αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) το κάθε 

προσφέροντα. Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε 

προσφέροντα υπολογίζεται με βάση τον τύπο:  

Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 

ΣΒTΠ = ---------------------------------------------------------------- Χ 100  

Απόλυτος Βαθμός Καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς 

 

Β. Η οικονομική αξιολόγηση των διαγωνιζομένων θα γίνει ως εξής: 

Για αυτούς που φτάνουν στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ελέγχονται 

παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων. Σημειώνεται ότι λόγω 

του ειδικού χαρακτήρα του έργου δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται του 

διαγωνισμού οικονομικές προσφορές που προσφέρουν μεγαλύτερη έκπτωση του 

10%. 

Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. 

Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής 

Προσφοράς (ΣΒΟΠ) του ως εξής: 

Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά 

ΣΒΟΠ = ---------------------------------------------------------------- Χ 100  

Οικονομική Προσφορά 

 

Όπου «οικονομική προσφορά» ορίζεται το συνολικό ποσό σε € έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρον το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε € 
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μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τους προσφέροντες που συμμετέχουν 

στην οικονομική αξιολόγηση. 

Γ. Η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη γίνεται με τον 

υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. Η ανοιγμένη προσφορά (ΑΠ) κάθε 

προσφέροντος θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΑΠ = (0,8 x ΣΒΤΠ) + (0,2 x ΣΒΟΠ) 

Με βάση τις ανοιγμένες προσφορές τους οι προσφέροντες τους οι προσφέροντες 

θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ τους. 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με τον μεγαλύτερο βαθμό Ανοιγμένης 

Προσφοράς (ΑΠ). 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζονται στο αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζονται στο αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 

γνωστοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους η σχετική απόφαση. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της 

Αξιολόγησης των Προσφορών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Σύνδεσμος 

Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών προσκαλεί τον υποψήφιο ανάδοχο 

στον οποίο πρόκειται  να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει στο Σύνδεσμο 

εντός (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προκειμένου αυτά να 

ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

Π.Δ. 118/07. 

Ο Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει για οποιονδήποτε 

λόγο των διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης 

των συμμετεχόντων για οποιονδήποτε λόγο. 

 

V. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 

από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της 



Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο 
«Σύνταξη Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 
απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης για τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών» 

 

 
 
 
 
20 

 

Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη 

Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης υπηρεσίας και 

τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη 

• Την περιγραφή της υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής 

• Την τιμή 

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης υπηρεσίας 

• Τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της υπηρεσίας και στην ποιότητα που 

περιγράφεται στη σύμβαση. 

• Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία. 

• Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο 

συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην από 17/01/2011 Πρόσκληση Α’ της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη ροή των εκταμιεύσεων, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
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ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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