Θεσσαλονίκη, 27/03/2015
Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 1/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ – INVEST IN PEOPLE OF THE CROSS-BORDER AREA» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “MICROSTARS”
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΡΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»
1. Αναθέτουσα Αρχή: 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
2. Πρόγραμμα, Άξονας και Μέτρο: Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης», Στόχος 1.2
«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού».
3. Στόχος - Περιγραφή του έργου: Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή με την ενίσχυση της ικανότητας και της
κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων. Το παραπάνω θα επιτευχθεί μέσω της
προετοιμασίας γενικών μοντέλων παροχής
υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης- BDS (π.χ. κατάρτιση των επιχειρήσεων σε θέματα μάρκετινγκ, νομικά, φορολογικά
θέματα κλπ) και την ίδρυση και την πιλοτική λειτουργία κέντρων παροχής υπηρεσιών BDS. Στόχος του παρόντος
διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη διαγνωστικής μελέτης αναφορικά με τις ανάγκες σε BDS, την
ανάπτυξη μοντέλων BDS, την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και εγχειριδίων λειτουργίας των κέντρων BDS καθώς και
υποστήριξη στην πιλοτική λειτουργία τους.
4. Προϋπολογισμός έργου: 83.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
5. Διαδικασία ανάθεσης: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και
την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
τεύχος της Διακήρυξης.
7. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες, είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα
κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, (Ν. 2513/97, ΦΕΚ Α΄139) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με
την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, οι οποίες πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος της προκήρυξης.
8. Διάθεση των εγγράφων: Η Διακήρυξη θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το 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, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:30 πμ έως 16:30
μμ.
9. Τόπος κατάθεσης εγγράφων: Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του ΚΕΠΑ, Οικισμός Λήδα-Μαρία,
Κτήριο Ερμής, 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, είτε ιδιοχείρως αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε με συστημένη επιστολή, ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την 28/4/2015,
Ώρα: 14:00 μ.μ. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.
10. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
11. Ισχύς προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
12. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
13. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου.
14. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28/04/2015 και ώρα 14:00
μ.μ., στην έδρα του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής, 6ο
χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
15. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων:27/03/2015
16. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο:27/03/2015
17. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (www.e-kepa.gr).
18. Πληροφορίες: κα. Δέσποινα Καμπουρίδου, κος Νεοκλής Στάμκος τηλέφωνο 2310 480000, e-mail: kabouridoud@ekepa.gr , stamkosn@e-kepa.gr
Ο Πρόεδρος
Θωμάς - Φωκίων Αλγιανάκογλου

To έργο συγχρηματοδοτείται για την ελληνική πλευρά κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

