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Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  

συνολικού προϋπολογισμού 60.400,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά 
 

για το έργο με τίτλο 

 

«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & 
SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF 

CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION "InClust"» 

το οποίο εντάσσεται στο 
INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 

“GREECE -ALBANIA 2014-2020” 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
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Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού  
 

Η σύμβαση προκηρύσσεται στο πλαίσιο του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES 
INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION» με ακρωνύμιο In Clust.  
Το έργο InClust εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-
Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για τους εταίρους από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας 
για τους εταίρους από κράτη μη μέλη της Ε.Ε.) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για 
την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 
<A2 – 2.2 - 6> Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε μεταξύ της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και της ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (επικεφαλής 
εταίρος του έργου). 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 48.709,68 ΦΠΑ : 11.690,32). 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/01/2020 (ημερομηνία 
ολοκλήρωσης κυρίως έργου) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του κυρίως έργου 
«LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSOFCULTURE/TOURISM&FOLKTRADIT
ION». 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 (Συνοπτικός Διαγωνισμός) με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση από τον Ανάδοχο των ακόλουθων πακέτων εργασίας: 

 Παραδοτέο 2.1.2 –Διοργάνωση εκδήλωση παρουσίασης του έργου  

 Παραδοτέο 5.1.4 – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Workshop) για δυνητικά μέλη του Cluster στην 
Άρτα 

 Παραδοτέο 2.1.1 – Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού & Εργαλείων 

 Παραδοτέο 6.1.3 – Δημιουργία ενός μοντέλου βιωσιμότητας της Θερμοκοιτίδας και του 
συνεργατικού χώρου   

 Παραδοτέο 2.1.4 -  Οργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Δημιουργικής – Πολιτιστικής Βιομηχανίας 

 Παραδοτέο 5.1.5 – Εκδήλωση Δικτύωσης μεταξύ των Δομών (θερμοκοιτίδες & clusters) του 
Έργου  

 Παραδοτέο 4.1.1 -  Συμμετοχή σε διεθνή έκθεση στο εξωτερικό 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

 79950000-8 Υπηρεσίες οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

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

 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ. 

 73110000-6Υπηρεσίες έρευνας 

 79952000-2Υπηρεσίες εκδηλώσεων  

 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  

Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά  
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Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής Βαρύτητας 

Κ1 Η ολοκληρωμένη αντίληψη του οικονομικού 
φορέα αναφορικά με το αντικείμενο και τις 
απαιτήσεις της σύμβασης, καθώς και το ευρύτερο 
πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η προκηρυσσόμενη 
σύμβαση και το έργο InClust 

30% 

Κ2 Η τεκμηριωμένη πρόταση, καθώς και η επαρκής 
ανάλυση και εξειδίκευση των μεθοδολογιών, των 
τεχνικών και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης 

30% 

Κ3 Η επαρκής και ορθολογική ανάλυση των 
υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα εργασίας, 
δραστηριότητες και παραδοτέα, καθώς και το 
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 

20% 

Κ4 Ο σαφής και ορθολογικός καθορισμός των ρόλων 
και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των προτεινόμενων 
μελών της Ομάδας Έργου, σε συνάρτηση με το 
αντικείμενο και τις υπηρεσίες της σύμβασης 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης Προσφοράς, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στα ακόλουθα:  

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελαχίστων 
Προϋποθέσεων Συμμετοχής  

 Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους κάθε 
Προσφοράς) για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της 
αξιολόγησης  

 Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από Οικονομική 
άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:  
Λj = 90*(Βj/Βmax) + 10*(Kmin/Kj)  

 Βj= Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j  

 Βmax= Συνολική Βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

 Κmin= Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Κj= Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j  

 Λj= Το αποτέλεσμα της ανωτέρω πράξης, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά 
ψηφία.  

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
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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 προ-
κύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

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

Β = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν (όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης 
Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1).  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει 
στο πρωτόκολλο του φορέα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): http://www.anartas.gr/. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/3/2019 και ώρα 14.00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο του 
φορέα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Για περισσότερες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επισκέπτονται το http://www.anartas.gr/. 

 

Για την 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» 

 

Ιωάννης Γκολομάζος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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