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Γενικές Πληροφορίες

Έχοντας υπόψη:

1. το ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”

2. το ν. 4412/2016 (Α'147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3. το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ A 36 - 09.03.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία.“

4. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων
συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

5. το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020

6. το ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

7. το ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

9. την με αρ. 57654(Β’1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

10. την από 10/10/2019 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Med microfinance support system
for start-ups» και ακρωνύμιο MedSt@rts και τα παραρτήματα αυτής,

11. την υπ. αριθ. 622/18-11-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας
περί αποδοχής της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MedSt@rts του προγράμματος ENI CBC
MED 2014-2020,

12. το υπ. αριθμ. 676/14-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής
Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας που εγκρίνει το παρόν τεύχος,

13. τη ΣΑΕΠ: Ε0582 και ενάριθμο 2020ΣΕ05820000,
14. την υπ. Αριθ. 241/25.10.2021 ΑΔΑ: 99Χ0469ΗΛΒ-ΗΔ3 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του

Επιμελητηρίου Αχαΐας σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9919ι.

Η υπ’αριθμ Aρ. Πρωτ.: 724/25-10-2021, Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υλοποιείται σύμφωνα
με το Άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
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1. Αντικείμενο Πρόσκλησης

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος σε εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC
MED PROGRAMME 2014 – 2020 με τίτλο «Med microfinance support system for start-ups»
(Μεσογειακό σύστημα υποστήριξης μικροχρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις) και
ακρωνύμιο «MedSt@rts».
Στο πλαίσιο της παρούσας Ανακοίνωσης Πρόσκλησης ζητείται η Παροχή Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (JTP) ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
WEB ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (TWS)», με κωδικούς παροχής υπηρεσιών CPV εκ των:

CPV Code Περιγραφή

79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης

79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης

79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων

79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις

αυτών, να υποβάλουν την Προσφορά τους για την Παροχή Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (JTP) ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

WEB ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (TWS)» εντός έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της

δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στο πλαίσιο υλοποίησης της

Δράσης 5.1.1 & 5.1.2 / Πακέτο Εργασίας 5, του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED

και είναι συνολικής αξίας 20.600,00€ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων

κρατήσεων). Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Προδιαγραφές Τεχνικής Επάρκειας

Αναδόχου και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ζητούμενων Υπηρεσιών (Παράρτημα Α), ενώ η

Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Β) θα πρέπει να μην ξεπερνάει την Συνολική Αξία της

Πρόσκλησης.

Από την συγκεκριμένη πρόσκληση εξαιρούνται Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλει
την Επιχειρηματική τους Ιδέα στο έργο MedSt@rts και συμμετέχουν στις δράσεις ωρίμανσης αυτών,
για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων.
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Ο κύριος στόχος του έργου MedSt@rts, είναι να σχεδιαστεί ένα κοινός διασυνοριακός μηχανισμός
για την παροχή πρόσβασης σε πιστώσεις σε ανθρώπους που δεν πληρούν τα κριτήρια
χρηματοδότησης, εμπνευσμένο από τις αρχές της ηθικής χρηματοδότησης και αλληλεγγύης και με
τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Πρακτικά, ο διασυνοριακός στόχος είναι να μελετηθεί και να εφαρμοστεί ένα απλό και αντικειμενικό
σύστημα μικρο-χρηματοδότησης για άτομα που κανονικά δεν θεωρούνται ως χρηματοδοτούμενα,
ώστε να τους επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση σε πιστώσεις για την εκκίνηση και τη
επιβίωση των επιχειρήσεων τους. Επιπλέον το έργο στοχεύει στην καταγραφή όλων των διαθέσιμων
εργαλείων ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας της περιοχής, προκειμένου να δημιουργήσει ένα
γραφείο υποστήριξης νέων (και εν δυνάμει) επιχειρηματιών της περιοχής Αχαΐας αλλά και ευρύτερα
της Δυτικής Ελλάδας.

Για το σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας θα αναπτύξει μέσω της παρούσας Πρόσκλησης ένα
Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης 60 ωρών καθώς και 6 Θεματικά Επιχειρηματικά
Διαδικτυακά Σεμινάρια.
Ο Ανάδοχος της παρούσας Πρόσκλησης θα αναλάβει την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού
προγράμματος & των Σεμιναρίων, και την Υλοποίησή τους, με αποδέκτες τα μέλη των 15 Ομάδων
του έργου MedSt@rts.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω παραδοτέων συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.

2. Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας
(Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, 26221 Πάτρα), 1ος όροφος (Πρωτόκολλο) σε
σφραγισμένο φάκελο, εντός έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης δηλαδή έως και Παρασκευή 5/11/2021 και ώρα 14:00
μ.μ.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, ως χρόνος υποβολής λογίζεται η ώρα
κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς από την ταχυδρομική υπηρεσία στο Πρωτόκολλο του
Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Για την κατακύρωση θα απαιτηθεί κατ’ ελάχιστο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού
προσώπου και εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο.

Τα ίδια δικαιολογητικά θα απαιτηθούν από τους νόμιμους εκπροσώπους (ή φυσικά πρόσωπα) στην
περίπτωση κοινοπρακτικών σχημάτων, ενώσεων προσώπων κλπ.

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε 6 εβδομάδες από την υπογραφή της, με δυνατότητα
παράτασης, σε περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε περίπτωση σχετικής
υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς όμως
τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της.
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Περιεχόμενο Προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να αναφέρουν εξωτερικά τα
στοιχεία της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για την Παροχή Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (JTP) ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ WEB
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (TWS)» για την υλοποίηση του έργου MEDSt@rts του Προγράμματος ENI CBCMED
2014-2020, καθώς και τα στοιχεία του Προσφέροντος.

Ο φάκελος κάθε υποψηφίου μπορεί να περιέχει σφραγισμένους υποφακέλους, χωρίς αυτό όμως να
είναι προαπαιτούμενο. Στη περίπτωση υποφακέλων θα πρέπει να αναφέρεται στο εξωτερικό τους
το περιεχόμενο τους:. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Δικαιολογητικά Απόδειξης Τεχνικής Επάρκειας,
και Οικονομική Προσφορά.

Ως Δικαιολογητικά Συμμετοχής ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει:

Α1. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι :

 η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 724/25-10-2021
Πρόσκλησης τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

 ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016,

 ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24  του Ν.4412/2016,
 ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής

προσφοράς του.

Α2. Αντίγραφο από τα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού(ων) / Νομικού(ών) Προσώπου(ων) ή
Επιχείρησης(εων) από TAXIS (www.gsis.gr).

Α3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Φυσικού(ων)/ Νομικού(ων) προσώπου(ων) σε
ισχύ.

Υποψήφιος που δεν συμπεριλάβει όλα τα άνωθεν Δικαιολογητικά, αποκλείεται από τη συνέχεια της
Διαδικασίας Αξιολόγησης.

Ως Δικαιολογητικά Απόδειξης Τεχνικής Επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου, ο φάκελος κάθε
υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει Πίνακα Ομάδας Έργου και Πίνακα Ολοκληρωμένων Έργων
που θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι κριτήρια:

Β1. Πίνακα Ομάδας Έργου. Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου να διαθέτει τουλάχιστον 3 μέλη με
σύνθεση και ελάχιστα προσόντα όπως παρακάτω:

1 άτομο ως Υπεύθυνο Έργου που διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής προσόντα:
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 Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ στον Κλάδο Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή συναφών αντικειμένων.

 Διδακτορικό δίπλωμα.
 Τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής επιχειρήσεων,

ανάπτυξης επιχειρηματικών μελετών και επενδυτικών πλάνων.

 1 άτομο ως Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου που διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ στον Κλάδο Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

συναφών αντικειμένων.
 Μεταπτυχιακό τίτλο.
 Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Χρηματοδοτήσεων

Επιχειρήσεων.

 1 άτομο ως Υπεύθυνο Εκπαιδευτικής Διαδικασίας που διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ στον Κλάδο Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή

συναφών αντικειμένων.
 Μεταπτυχιακό τίτλο
 Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση Ομάδων.

Σε περίπτωση που τα μέλη της Ομάδας έργου δεν προέρχονται όλα από το στελεχιακό δυναμικό του
Υποψηφίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι ή εξωτερικοί συνεργάτες με τους
οποίους θα πρέπει να υπάρχει σχετική υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση Συνεργασίας.

Το σχετικό υπόδειγμα της Υπεύθυνη Δήλωσης Συνεργασίας και του Πίνακα Ομάδας Έργου βρίσκεται
στο Παράρτημα Γ.

Η εργασιακή εξειδίκευση αποδεικνύεται είτε μέσω εγγράφων που πιστοποιούν σχετική
προϋπηρεσία π.χ. σχετικές συμβάσεις και αντίστοιχα βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης πρακτικά
παραλαβής, αποδεικτικά πληρωμής & εξόφλησης κλπ., είτε σχετικές βεβαιώσεις εργοδότη. Σε κάθε
περίπτωση μαζί με τον Πίνακα Ομάδας Έργου απαιτούνται και συνοδευτικά Βιογραφικά με τα
απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Β2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 (δύο) έργα, σχετικά με τη παροχή
Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και ανάπτυξης σχετικού Εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο την
ανάπτυξη νέων Επιχειρήσεων την τελευταία 2ετία (από 10ο/2019 και μετά). Η εμπειρία
αποδεικνύεται με ολοκληρωμένες υλοποιήσεις και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα όπως Συμβάσεις
μαζί με Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, Πρακτικά Παραλαβής, Αποδεικτικά πληρωμής & εξόφλησης
κλπ.

Τέλος, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποβάλει Οικονομική προσφορά:
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Γ1. Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Προμήθεια Υπηρεσιών βάσει του Παραρτήματος Γ. Η
οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται κατά μέγιστο σε 21.600€ συμπ. ΦΠΑ 24%
και κρατήσεων.
Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα ζητηθεί από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με το οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 88-89 του Ν. 4412/2016.

Διαδικασία αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

α. Η συμφωνία της προσφοράς των Υποψηφίων προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Ανακοίνωσης, βάσει των Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Υποψηφίων.

β. Η βαθμολόγηση Τεχνικής επάρκειας βάση κριτηρίων όπου αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

γ. Η προσφερόμενη Οικονομική Προσφορά των Υποψηφίων η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον
διαθέσιμο Π/Υ.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Πίνακας 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Πίνακας Ομάδας Έργου
Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου να διαθέτει τουλάχιστον 3 (τρία)
μέλη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Παράγραφο Β1 πιο πάνω.

70%

Κ2

Πίνακας Ολοκληρωμένων Έργων
Ο υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο)
ολοκληρωμένων έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
Παράγραφο Β2 πιο πάνω.

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου Τεχνικής αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 όταν καλύπτονται
ακριβώς και μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου,
όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Προσφορές με βαθμολογία σε κάποιο κριτήριο
μικρότερη του 100, συνεπάγεται ότι δεν καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές και συνεπώς
απορρίπτονται.

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών της Αναθέτουσας είναι υπεύθυνη για τη
βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

Τi = 0,7 * Κ1 + 0,3 * Κ2
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι
σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το γινόμενο του
πηλίκου της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin προς την προ ΦΠΑ τιμή
της συγκεκριμένης προσφοράς Πι.

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει κατά
τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:

ΣΒi= 85 x (Ti/Tmax) + 15 x (Πmin/Πi)
Όπου:

 Tmax η μεγαλύτερη Τεχνική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες
κριτηρίων αξιολόγησης.

 Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων)
 Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
 Πi η συνολική αξία της προσφοράς i
 ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ.
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Διάρκεια Σύμβασης – Αποπληρωμή

Η διάρκεια της εν λόγω Σύμβασης θα είναι 6 εβδομάδες από την υπογραφή της. Τυχόν παράταση
του σχετικού φυσικού αντικειμένου του έργου ή σε περίπτωση σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής
Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, η εν λόγω Σύμβαση παρατείνεται επίσης
χωρίς τροποποίηση του Οικονομικού της αντικειμένου.

Η αποπληρωμή της προμήθειας των Υπηρεσιών θα γίνει με την ολοκλήρωση της Σύμβασης.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης Βαφείδης, τηλ. 2610241244, pvafeidis@e-a.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Πλάτων Μαρλαφέκας
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Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές Ζητούμενων Υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος της εν λόγω Πρόσκλησης θα χρειαστεί να υλοποιήσει ένα (1) Πρόγραμμα
Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης διάρκειας 60 ωρών καθώς και 6 Θεματικά Σεμινάρια.

Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του

Κοινού Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης (JTP-Joint Training Programme)
έχουν συν-διαμορφωθεί με τους υπόλοιπους εταίρους τους έργου και είναι τα κάτωθι:

ΗΜΕΡΑ 1η

Ενότητα 1: "Επιχειρηματικές
δεξιότητες"

Παρουσίαση συμμετεχόντων

Επισκόπηση των προσδοκιών του προγράμματος

Σύνοψη προγράμματος

Ανάδειξη της έννοιας των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Ποιες είναι οι βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες

Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση

Περίληψη συμπερασμάτων από τον εκπαιδευτή

Ενότητα 2: "Προσφερόμενη αξία στον
πελάτη"

Η Επιχείρηση και η αξία που προσφέρει στον πελάτη

Ανάληψη της έννοιας του προσανατολισμού προς τον
πελάτη ως εισαγωγικό στοιχείο του Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas –
BMC)

Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση

ΗΜΕΡΑ 2η

Ενότητα 3: "Καμβάς Επιχειρηματικού
Μοντέλου"

Παρουσίαση του BMC με πραγματικά παραδείγματα

Παρουσίαση των 9 blocks του BMC, της λογικής πίσω
από κάθε block και ανάλυση τους

Καθορισμός του οράματος, της αποστολής και της
πρότασης αξίας της επιχείρησης

Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση

Ενότητα 4: "Δημιουργία αξίας μέσω
του BMC"

Αξιολόγηση της ποιότητας του τρέχοντος BMC και
προτάσεις βελτίωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lean
Canvas.

Σύνθεση εναλλακτικών προσεγγίσεων βελτίωσης του
επιχειρηματικού μοντέλου μέσω της θεωρίας του Μπλε
Ωκεανού (Blue Ocean theory)
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Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση.

ΗΜΕΡΑ 3η

Ενότητα 5: "Πώς να ξεκινήσετε την
επιχείρησή σας"

Παρουσίαση βημάτων σύστασης επιχείρησης

Νομική σύσταση, κοινωνικές και φορολογικές
υποχρεώσεις

Παρουσίαση των διαφορετικών νομικών μορφών μιας
εταιρείας

Παρουσίαση των φορολογικών υποχρεώσεων της
εκάστοτε εταιρείας

Παρουσίαση καταλόγου δομών υποστήριξης νέας
επιχειρηματικότητας της περιοχής

Ενότητα 6: "Εισαγωγή στο
Επιχειρηματικό Σχέδιο"

Γιατί το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι σημαντικό

Ποια τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Παρουσίαση της διάταξης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Πώς φτιάχνεται ένα αποτελεσματικό Επιχειρηματικό
Σχέδιο

ΗΜΕΡΑ 4η

Ενότητα 7: "Μελέτη αγοράς"

Μελέτη περίπτωσης: Πώς να αναλύσετε μια αγορά και
να καθορίσετε ανταγωνιστικές τιμές

Πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία, μέσω διαδικτύου και
συνεντεύξεων με δυνητικούς αγοραστές

Υπολογισμός (εκτίμηση) μεριδίου αγοράς του
ανταγωνισμού

Σύνθεση ευρημάτων και εκτίμηση αποτελεσμάτων

Ενότητα 8: "Αλυσίδες αξίας"

Διερεύνηση αλυσίδων αξίας στους κλάδους των Ιδεών
του MEDSt@rts

Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση

Σύνθεση συμπερασμάτων για τις αλυσίδες αξίας στους
κλάδους των Ιδεών MEDSt@rts

ΗΜΕΡΑ 5η

Ενότητα 9: "Περιβάλλον επιχείρησης"

Παρουσίαση εννοιών: Εσωτερικό & Εξωτερικό
περιβάλλον επιχείρησης

Εξωτερικό micro και macro περιβάλλον

Ανάλυση περιβάλλοντος επιχείρησης με τη μέθοδο
ανάλυσης "SWOT"

Ενότητα 10: "Πρόβλεψη κινδύνων" Προσδιορισμός και μέτρηση κινδύνων και δράσεων για
την υπέρβασή τους
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Συζήτηση & ανάλυση για το πιο κρίσιμο τμήμα του
πίνακα SWOT: Απειλές (Threats)

Προσδιορισμός κατηγοριών κινδύνου (επιχειρησιακοί,
στρατηγικοί, οικονομικοί και κανονιστικοί)

ΗΜΕΡΑ 6η

Ενότητα 11: "Προετοιμασία Σχεδίου
Μάρκετινγκ"

Ορισμός Μάρκετινγκ

Διάκριση και σύνδεση Στρατηγικού μάρκετινγκ και
Επιχειρησιακού μάρκετινγκ

Καθορισμός του μίγματος μάρκετινγκ (τα 4P)

ΗΜΕΡΑ 7η

Ενότητα 12: "Χρηματοδότηση
Επιχείρησης"

Τυπολογία επενδύσεων: Απτές και άυλες επενδύσεις

Μηχανισμοί μικροχρηματοδότησης

Πηγές κεφαλαίου κίνησης (WCF)

Πόροι χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων

Εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων:

Άλλοι επενδυτές

ΗΜΕΡΑ 8η

Ενότητα 13: "Μελέτη Κερδοφορίας
Επιχείρησης"

Εκτιμώμενα έσοδα και κόστος

Εκτίμηση του επενδυτικού κόστους

Εκτίμηση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης

Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών

Κεφάλαιο κίνησης

Προσδιορισμός της κερδοφορίας Επιχείρησης

Καθαρή παρούσα αξία (NPV)

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) επιχείρησης

ΗΜΕΡΑ 9η

Ενότητα 14: "Σχέδιο Ανάπτυξης
Επιχείρησης"

Προσδιορισμός μεταβλητών (KPIs – Key Performance
Indicators) βάση των οποίων μπορούν να
παρακολουθήσουν την πορεία ανάπτυξης της
επιχείρησής τους

Δημιουργία διαγράμματος ανάπτυξης της επιχείρησης

Παρακολούθηση εξέλιξης επιχείρησης και διορθωτικές
παρεμβάσεις

ΗΜΕΡΑ 10η
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Ενότητα 15: "Εφαρμογή
Επιχειρηματικού Σχεδίου"

Υπενθύμιση των τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου
(Μελέτες Αγοράς, Μελέτη Μάρκετινγκ, Μελέτη
Κερδοφορίας, KPIs κλπ)

Υπενθύμιση των συμμετεχόντων σχετικά με τους
κανόνες ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου

Υπενθύμιση των συμμετεχόντων να διαβάσουν τα
επιχειρηματικά τους σχέδια και να εντοπίσουν τις
απαραίτητες διορθώσεις

Επαλήθευση των διορθώσεων από τον εκπαιδευτή

Ενότητα 16: "Πρόσθετα θέματα"
Παρουσίαση του μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας

Συζήτηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα παρακάτω:
1. Να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες Powerpoint) που να αναπτύσσουν και να

επεξηγούν τα Περιεχόμενα του προγράμματος.
2. Κάθε Ενότητα θα αποτελείται από 5-8 Διαφάνειες με αναλύσεις (επεξηγήσεις) και πρακτικά

παραδείγματα όπου κρίνεται απαραίτητο.
3. Να οργανώσει 10 διαδικτυακές συναντήσεις με τις ομάδες των 15 Ωφελούμενων τις οποίες

θα πρέπει να βιντεοσκοπήσει (με ήχο). Οι συναντήσεις θα είναι ομαδικές. Σε περίπτωση
πολλών απουσιών (> 40% των Ομάδων), προβλέπεται η επανάληψη της συνάντησης για τους
απόντες.

4. Να παρουσιάσει και να αναλύσει το εκπαιδευτικό υλικό κατά την διάρκεια διαδικτυακών
συναντήσεων και να συζητήσει τυχόν απορίες με τους συμμετέχοντες.

5. Να καταγράψει τους συμμετέχοντες κάθε συνάντησης.

 Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ώρες που συμπεριλαμβάνουν: προετοιμασία εκπαιδευτή,
οργάνωση συνάντησης, εκτέλεση εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Τα βίντεο να δείχνουν τον εισηγητή και τους συνδεδεμένους συμμετέχοντες.

Τα Παραδοτέα για το Κοινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (JTP) είναι τα κάτωθι:

1. Τα Powerpoint του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή.
2. Τα Βίντεο όλων των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων.
3. Την λίστα συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση (θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αγγλικό

template).
4. Το Ημερολογιακό Πρόγραμμα Συναντήσεων (απολογιστικά). (Θα δοθεί από την Αναθέτουσα

Αγγλικό template).

Διοργάνωση 6 Θεματικών Σεμιναρίων

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα διοργανώσει 6 Θεματικά Διαδικτυακά Σεμινάρια τα οποία και θα
παρουσιάσει στους Ωφελούμενους των 15 Ομάδων. Τα περιεχόμενα θα είναι τα παρακάτω:
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΘΕΜΑ 1: " Πληροφοριακά συστήματα
οργάνωσης και διοίκησης
επιχειρήσεων "

Παρουσίαση των Προγραμματισμός, Οργάνωση,
Διεύθυνση, Έλεγχος σε μια Επιχείρηση

Αυτοματισμός γραφείου, ERP, CRM

Λογισμικό διαχείρισης έργων MS project Primavera

Χρήση Cloud (GoogleDrive, DropBox)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΘΕΜΑ 2: "Ηλεκτρονικά Καταστήματα
& Πωλήσεις "

Επιλογή Παρόχου Φιλοξενίας - HOSTING

Επιλογή CMS-Content Management System) JOOMLA-
VIRTUMART κλπ, ή

Επιλογή E-SHOP package (ZEN CART, MAGENTO ΚΛΠ), ή

Ανάπτυξη Κώδικα E-SHOP από την αρχή

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πωλήσεων

Διαχείριση Πωλήσεων στον Ψηφιακό Κόσμο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3

ΘΕΜΑ 3: "Ψηφιακό Μάρκετινγκ -
Προβολή σε κοινωνικά δίκτυα"

Μοντέλα Ψηφιακού Marketing 4Ps & 7Ps

Συνεργασία Τμήματος Μάρκετινγκ & Πωλήσεων

Ψηφιακά Εργαλεία (Customer Relationship
Management-CRM, Marketing Automation Platform-
MAP)

WEB 2.0

Ποιότητα περιεχομένου στα Social Media

Χρησιμότητα των Analytics των πλατφορμών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4

ΘΕΜΑ 4: " Κανονισμός Προστασίας
Προσωπικών δεδομένων (GDPR)-
Οδηγία (ΕΕ) 2016/680"

Ορισμοί & Βασικές Έννοιες

Μεθοδολογία Εφαρμογής GDPR

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Νομικό Πλαίσιο & Πιστοποιήσεις

Πρακτικά Μέτρα Συμμόρφωσης

Υπεύθυνοι Εφαρμογής και Ελέγχου Μέτρων GDPR

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5

ΘΕΜΑ 5: "Ασφάλεια & Υγιεινή στην
Εργασία (AYE"

Ορισμοί & Βασικές Έννοιες

Παράγοντες Κινδύνου Στην Εργασία, υφιστάμενο Νομικό
Πλαίσιο & Πιστοποιήσεις

Υπεύθυνοι Εφαρμογής και Ελέγχου των Μέτρων ΑΥΕ
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Βασικές Αρχές Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Ν. 3986/2011

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6

ΘΕΜΑ 6: " Πληροφορίες σχετικά με
την εφαρμογή της απαγόρευσης των
διακρίσεων στην εργασία"

Διακρίσεις στην Απασχόληση και την Εργασία
Καταπολέμηση Διακρίσεων

Καλές Πρακτικές ανά κατηγορία Διάκρισης

Σχετική Νομοθεσία

Ο Ανάδοχος των Θεματικών Διαδικτυακών Σεμιναρίων είναι υπεύθυνος για τα εξής:
1. Να συλλέξει και να οργανώσει εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες Powerpoint) για κάθε ένα από

τα 6 Θεματικά Σεμινάρια που αναφέρονται πιο πάνω.
2. Να οργανώσει 6 διαδικτυακές συναντήσεις με τις ομάδες των 15 Ωφελούμενων τις οποίες θα

πρέπει να βιντεοσκοπήσει (με ήχο). Οι συναντήσεις θα είναι ομαδικές. Σε περίπτωση πολλών
απουσιών (> 40% των Ομάδων), προβλέπεται η επανάληψη της συνάντησης για τους
απόντες.

3. Να παρουσιάσει και να αναλύσει το εκπαιδευτικό υλικό κατά την διάρκεια διαδικτυακών
σεμιναρίων και να συζητήσει τυχόν απορίες με τους συμμετέχοντες.

4. Να καταγράψει τους συμμετέχοντες κάθε Σεμιναρίου.

 Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια έχουν συνολική διάρκεια 18 ώρες που συμπεριλαμβάνουν :
προετοιμασία εκπαιδευτή, οργάνωση σεμιναρίων, παρουσίαση θεμάτων στους
ωφελούμενους.

 Τα βίντεο θα δείχνουν τον εισηγητή του σεμιναρίου και θα είναι διαθέσιμα στο website του
έργου MedSt@rts, καθώς θα επαναχρησιμοποιηθούν μελλοντικά από την Αναθέτουσα αρχή
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα Παραδοτέα για τα 6 Διαδικτυακά Θεματικά Σεμινάρια είναι τα κάτωθι:

1. Το Εκπαιδευτικό υλικό των 6 Σεμιναρίων.
2. 6 βίντεο με ήχο για κάθε συνεδρία διαδικτυακού σεμιναρίου.
3. Τουλάχιστον 2 στιγμιότυπα οθόνης για κάθε διαδικτυακό σεμινάριο.
4. Την λίστα συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση (θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αγγλικό

template).
5. Το Ημερολογιακό Πρόγραμμα Συναντήσεων (απολογιστικά). (Θα δοθεί από την Αναθέτουσα

Αγγλικό template)
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Παράρτημα Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα
υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ:

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

Email:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58

Τ.Κ. 26221

ΠΑΤΡΑ

Που αφορά το έργο: “MEDST@rts”, σύμφωνα με τη αριθ. πρωτ. 724/25-10-2021 Ανακοίνωση του
Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Σύμφωνα με την παραπάνω Ανακοίνωση, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσφερόμενη Τιμή

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ &
κρατήσεων σε Ευρώ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) *

1

Πακέτο Εργασίας 5 – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δράση 5.1.1 (JTP-Κοινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), και

Δράση 5.1.2 (TWS-6 Θεματικά Διαδικτυακά Σεμινάρια)
του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED

συνολικής αξίας 20.600,00€ (συμπεριλαμβανόμενου
ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων.),

σύμφωνα με τις Προδιαγραφές των Παραρτημάτων Α &
Β.

Συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α & κρατήσεις (ολογράφως): ...................................................
Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α & κρατήσεις (ολογράφως): ...............................................

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 1 μήνας από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Ο Υποψήφιος συμπληρώνει τους κατάλληλους κάθε φορά πίνακες και απαραιτήτως τον Πίνακα της
ομάδας έργου του σημείου Β1

Πίνακας της ομάδας έργου του σημείου Β1
Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση

Ένωσης / Κοινοπραξίας)
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην Ομάδα Έργου Υποψηφίου
Αναδόχου

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του σημείου Β1
Α/Α Επωνυμία Εταιρείας

Υπεργολάβου
Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας
Έργου

Θέση στην Ομάδα Έργου Υποψηφίου
Αναδόχου

Πίνακας των Εξωτερικών Συνεργατών του σημείου Β1
Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Υποψηφίου Αναδόχου

Πίνακας ολοκληρωμένων έργων του σημείου Β2

Α/
Α

Αναθέτουσ
α Αρχή

Αντικείμενο
/ Σύντομη
Περιγραφή
Έργου

Προϋπο
-
λογισμό
ς

Έναρξ
η -
Ληξη

Συνεισφορ
ά στο Έργο

Ποσοστό
συμμετοχής στο
έργο
(προϋπολογισμό
ς)

Στοιχείο
τεκμηρίωση
ς (τύπος &
ημερομηνία
)

Κατηγορί
α
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Υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης Υπεργολάβου Υποψηφίου Αναδόχου (σημείο Β1).

Στο σώμα της Δήλωσης θα πρέπει να περιέχεται κατ’ ελάχιστο το κείμενο:

Εγώ ο κάτωθι υπογράφων με ονοματεπώνυμο …………., ΑΔΤ……………, Έδρα…….. ΑΦΜ…………και ΔΟΥ
………, θα συνεργαστώ ως Υπεργολάβος και μέλος της Ομάδας Έργου, με τον Υποψήφιο Ανάδοχο με
επωνυμία (διακριτικό τίτλο) ……. Έδρα…….. ΑΦΜ ………… και ΔΟΥ …………. στο πλαίσιο του έργου
MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

Η διάρκεια της συνεργασίας μας θα διαρκέσει όσο και η Σύμβαση που θα υπογραφθεί μεταξύ
Αναθέτουσας Αρχής και του Υποψήφιου Αναδόχου εφόσον αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Υπ. Δήλωση Εξωτερικού Συνεργάτη του Υποψηφίου Αναδόχου (σημείο Β1).

Στο σώμα της Δήλωσης θα πρέπει να περιέχεται κατ’ ελάχιστο το κείμενο:

Εγώ ο κάτωθι υπογράφων με ονοματεπώνυμο …………., ΑΔΤ……………, Έδρα…….. ΑΦΜ…………και ΔΟΥ
………, θα συνεργαστώ ως Εξωτερικός Συνεργάτης και μέλος της Ομάδας Έργου, με τον Υποψήφιο
Ανάδοχο με επωνυμία (διακριτικό τίτλο) ……. Έδρα…….. ΑΦΜ ………… και ΔΟΥ …………. στο πλαίσιο
του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020

Η διάρκεια της συνεργασίας μας θα διαρκέσει όσο και η Σύμβαση που θα υπογραφθεί μεταξύ
Αναθέτουσας Αρχής και του Υποψήφιου Αναδόχου εφόσον αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.


