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Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ
με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμήσ για την ανάθεςη υπηρεςιϊν "Διενζργειασ Ζκθεςησ Εξωτερικήσ
Αξολόγηςησ", Παραδοτζοu του Πακζτου Εργαςίασ WP6: "Final Project’s Evaluation & Follow-up
Actions", και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 6.2.1 "1 external evaluation report" τησ Δράςησ 6.2
"External Evaluation", όπωσ περιγράφεται ςτην εγκεκριμζνη αίτηςη ςυμμετοχήσ του ζργου
«Support Cross Border Entrepreneurship /Transnational Business Consultant» με ακρωνφμιο
«SCBE /TBC», ςτα πλαίςια του IPA Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ Ελλάδα – Πρϊην
Γιουγκοςλαβική Δημοκρατία τησ Μακεδονίασ 2007–2013

1. Αναθζτουςα Αρχή
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Μακεδονομάχων και Ιωαννίδθ 1, Σ.Κ. 50300 ιάτιςτα, ΣΗΛ.: +30 24650
22801, FAX.: +30 24650 21307
2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεςιϊν
Αντικείμενο τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι θ ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν
"Διενζργειασ Ζκθεςησ Εξωτερικήσ Αξολόγηςησ, Παραδοτζοu του Πακζτου Εργαςίασ WP6: "Final
Project’s Evaluation & Follow-up Actions", και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 6.2.1 "1 external
evaluation report" τησ Δράςησ 6.2 "External Evaluation" για το ζργο «Support Cross Border
Entrepreneurship /Transnational Business Consultant» με ακρωνφμιο «SCBE /TBC», ςτα πλαίςια
του IPA Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ Ελλάδα – Πρϊην Γιουγκοςλαβική Δημοκρατία τησ
Μακεδονίασ 2007–2013» προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 11.780 €
3. Σόποσ παροχήσ υπηρεςιϊν
Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ όπωσ ορίηεται ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ.
4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που
υποβάλλουν κοινι προςφορά, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
ι ςτα κράτθ-μζλθ τθσ υμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ-μζλθ που
ζχουν υπογράψει τθν Δ του ΠΟΕ, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/Α), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει
ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ ι είναι νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθν νομοκεςία
κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ-μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν Δ ι τρίτθσ χϊρασ
που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν ΕΕ και ζχουν τθν κεντρικι του διοίκθςθ ι τθν κφρια
εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα του ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν, τα οποία
εκπλθρϊνουν τα κριτιρια χρθματοοικονομικισ και τεχνικισ ικανότθτασ που αναφζρονται ςτθν
Πρόςκλθςθ.
5. Διαχωριςμόσ του ζργου ςε τμήματα
Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για τθν εκπόνθςθ μζρουσ του υπό ανάκεςθ ζργου.
6. Απαγόρευςη εναλλακτικϊν προςφορϊν
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε κα λθφκοφν υπόψθ.
7. Διάρκεια τησ ςφμβαςησ ή προθεςμία ολοκλήρωςησ παροχήσ υπηρεςιϊν
Προκεςμία ολοκλιρωςθσ: 29/12/2016

8. Επικοινωνία - επωνυμία και διεφθυνςη τησ υπηρεςίασ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Μακεδονομάχων και Ιωαννίδθ 1, Σ.Κ.50300 ιάτιςτα, ΣΗΛ.: +30
2465022801, FAX.: +30 2465021307
Για τθν παραλαβι του πλιρουσ τεφχουσ τθσ Πρόςκλθςθσ οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να
αποςτείλουν γραπτϊσ αίτθμα λιψθσ τεφχουσ τθσ Πρόςκλθςθσ, με οποιοδιποτε τρόπο
επικοινωνίασ επικυμοφν ςτο παραπάνω τθλζφωνο – φαξ εντόσ των εργάςιμων ωρϊν.
9. Σόποσ, χρόνοσ και τρόποσ υποβολήσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ζδρα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Μακεδονομάχων και
Ιωαννίδθ 1, Σ.Κ. 50300 ιάτιςτα)
Προκεςμία για τθν υποβολι των προςφορϊν: Δευτζρα, 12 Δεκεμβρίου 2016, Ώρα: 09:30.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ.
10. Ημερομηνία, ϊρα και τόποσ αποςφράγιςησ
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των
προςφορϊν δθλ. ςτισ 12 Δεκεμβρίου 2016, Ώρα: 10:00, ςτα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ
ΤΝΔΕΜΟΤ
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ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων
τουσ
11. Κατ’ ελάχιςτον πληροφοριακά ςτοιχεία και διατυπϊςεισ ςχετικά με την κατάςταςη του
κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθοφν για την αξιολόγηςη
Όπωσ αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ.
12. Κριτήρια αξιολόγηςησ προςφορϊν και ανάθεςησ
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ.
13. Λοιπά πληροφοριακά ςτοιχεία
Σο ζργο χρθματοδοτείται κατά 75% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και κατά 25% από εκνικοφσ
πόρουσ.
14. Ημερομηνία δημοςίευςησ τησ προκήρυξησ
Σο παρόν αναρτικθκε ςτο site ςτισ 5/12/2016.
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