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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth
and innovation (SKILLS+)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, με επιστημονικά
υπεύθυνο τον κo. Παντελή Αγγελίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση –
υποστήριξη διαπεριφερειακών εκδηλώσεων (cpvs: 799500008: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων
συνεδρίων, 79952000-2:Υπηρεσίες εκδηλώσεων) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους αποδέχονται ότι υπόκεινται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην
εφαρμογή των κρατήσεων που εκάστοτε ισχύουν1.

1

Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016), 0,06% για όλες τις συμβάσεις άνω των 2.500€.
Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 0,06% για όλες τις συμβάσεις
Επί του τιμήματος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γίνεται παρακράτηση ποσοστού 8% σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Επί του τιμήματος της σύμβασης προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γίνεται παρακράτηση ποσοστού 4% σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου
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Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ) καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς προσφορές με επιπλέον
προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό
την προϋπόθεση να είναι στο πλαίσιο του ανωτέρω προϋπολογισμού.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του ΕΛΚΕ ΠΔΜ έως
10/08/2017 και μέχρι ώρα 14:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεκτοί γίνονται φάκελοι που θα
παραληφθούν έως την ανωτέρω ημερομηνία. Οι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις οι
οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς:
Α. Στοιχεία Αποστολέα
Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ,
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Α.Φ.Μ
Β. Διεύθυνση υποβολής
ΠΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 50131
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
SKILLS+, Αρ. Πρόσκλησης 17/2017, Αρ. Πρωτ. 7551/31-07-2017
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Περιλαμβάνει τα εξής:
• φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)
• ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
• ποινικό μητρώο του ίδιου (φυσικού προσώπου) ή του νομίμου εκπροσώπου του (σε περίπτωση
νομικού προσώπου).
• Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
(απλά φωτοαντίγραφα)
● εκτύπωση Κ.Α.Δ. από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε υπηρεσίες διαφήμισης και
διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων & δημοσίων θεαμάτων (σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει ένας
τουλάχιστον εκ των μελών της ένωσης να διατηρεί τους παραπάνω ΚΑΔ.
● στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών
προσώπων θα πρέπει να καταθέσουν και τα αναφερόμενα παρακάτω για κάθε μέλος της ένωσης
ή της κοινοπραξίας:
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○

συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α)
αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο προσφορά και
την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της
κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν
με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο
της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών
της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των
μελών της.

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι τις προσφερόμενες ενέργειες και υπηρεσίες του Παρατήματος ΙΙ
καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και θα
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών. Πιο συγκεκριμένα:
1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης: Θα
περιλαμβάνει την εκτίμηση – άποψη του οικονομικού φορέα σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση
της σύμβασης και συγκεκριμένα:
a. τις απαιτήσεις της σύμβασης (ως προς τα χρονοδιαγράμματα και την ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών).
b. τις
γνώσεις
και
την
εμπειρία
του
σε
αντίστοιχα
έργα
διασυνοριακών/διαπεριφερειακών/συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τους
αντίστοιχους κανόνες δημοσιότητας.
2. Ποιότητα
a. Θα περιλαμβάνει περιγραφή των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, στοιχεία
προσβασιμότητας για όλους, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, και καινοτόμα χαρακτηριστικά
3. Διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση
a. Θα περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή, του
χρόνου απόκρισης στα αιτήματά της.
4. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
a. Θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
5. Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία του προσωπικού του οικονομικού φορέα
a. Περιγραφή της ομάδας έργου, εμπειρία, κατανομή εργασιών.
Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται σφραγισμένος υποφάκελος με τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι τις προσφερόμενες ενέργειες και υπηρεσίες του Παρατήματος
ΙV.
Η αξιολόγηση και κατακύρωση των υπό ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει βάσει των κριτηρίων του
Παραρτήματος ΙΙΙ. Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των προσφορών οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να
απευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κα Χρύσα
Ιακωβίδου, e-mail: procur@uowm.gr , τηλ. 2461056440.
Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αναπληρωτής Πρύτανη
Μαρνέλλος Γεώργιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του έργου SKILLS+
Το SKILLS + στοχεύει στην προώθηση των δημόσιων πολιτικών που προωθούν τις τεχνολογίες της
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές, βοηθώντας τις πολιτικές
αυτές να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ψηφιακή ενιαία αγορά και να
επωφεληθούν
από
την
ψηφιακή
οικονομία.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνική
νορβηγική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE. Το πρόγραμμα συνδύαζει δώδεκα
εταίρους από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την
Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Νορβηγία, την Πολωνία και την Ισπανία.
Αποτελέσματα του έργου SKILLS+
Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου SKILLS+ είναι: έντεκα (11) Εδαφικά Σχέδια Δράσης που
περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι δημόσιες πολιτικές για την προώθηση
της υιοθέτησης των ΤΠΕ στις ΜΜΕ, έντεκα (11) σχέδια-προτάσεις σχετικών αποφάσεων προς τους
αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων, τρία (3) σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, έντεκα (11) αξιολογήσεις
από ομότιμους (σε αντίστοιχο αριθμό περιφερειών), έντεκα (11) συνεδριάσεις της ομάδας καθοδήγησης,
έντεκα (11) ομάδες υποστήριξης των ενδιαφερομένων με περίπου 100 μέλη, μία (1) τακτικά ενημερωμένη
παρουσίαση στο διαδίκτυο, μία (1) σχεδίαση αφίσας / infographic (σε 11 γλώσσες), έντεκα (11) βιντεοκλίπ
και συνολικά δεκαπέντε (15) δελτία τύπου.
Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε: 11 βελτιωμένες δημόσιες πολιτικές με εκτιμώμενο
ποσό 45 εκατομμυρίων ευρώ, 150 άτομα με ανεπτυγμένες ικανότητες, 60 ανακοινώσεις μέσων
ενημέρωσης και 15 προσκλήσεις για την παρουσίαση του έργου SKILLS + σε άλλες εκδηλώσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εισαγωγή – Σκοπός του υπό ανάθεση Έργου
Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διοργάνωση –
υποστήριξη διαπεριφερειακών εκδηλώσεων του έργου «Supporting knowledge capacity in ICT among SME
to engage in growth and innovation (SKILLS+)» του προγράμματος Interreg Europe.
Περιγραφή αντικειμένου του Έργου ανά Δράση και Παραδοτέων
Δράση 1: Υπηρεσίες υποστήριξης στη διοργάνωση μιας (1) τελικής δημόσιας εκδήλωσης κατά τη διάρκεια
της τελευταίας ημέρας της αξιολόγησης από ομότιμους η οποία θα διεξαχθεί στη Δυτική Μακεδονία με
προσεγγιστικό αριθμό συμμετεχόντων 50 άτομα. Η Δράση 1 περιλαμβάνει:
Παραδοτέο 1.1: υπηρεσίες εστίασης (καφέ/τσαϊ, σνακ) για μια (1) εκδήλωση
Παραδοτέο 1.2: υπηρεσίες μετάφρασης (Ελληνικά - Αγγλικά και αντίστροφα)
Δράση 2: Υπηρεσίες δημιουργίας ενός (1) video clip για την προώθηση των αλλαγών στις πολιτικές που
διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου SKILLS+. Η Δράση 2 περιλαμβάνει:
Παραδοτέο 2.1: δημιουργικό ενός video clip
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Παραδοτέο 2.2:παρουσίαση των νέων προοπτικών που διαμορφώνονται για τις ΜΜΕ να λάβουν
υποστήριξη (χρηματοδότηση) για την περαιτέρων ανάληψη των ΤΠΕ
Δράση 3: Υπηρεσίες υποστήριξης στη διοργάνωση μιας (1) συνάντησης εργασίας της ομάδας
καθοδήγησης (Steering Group) κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης υλοποίησης του προγράμματος. Η
Δράση 3 περιλαμβάνει:
Παραδοτέο 3.1: υπηρεσίες εστίασης για περίπου 15 άτομα (καφές/τσαί/κουλουράκια για ένα
διάλλειμα & ένα (1) ελαφρύ γεύμα)
Παραδοτέο 3.2: υποστήριξη στη διοργάνωση και μεταφορά των συμμετεχόντων σε τοπικό
επίπεδο όπου θα διεξαχθεί η συνάντηση (local logistics)
Δράση 4: Υποστήριξη στη συμμετοχή εξωτερικών φορέων στις εκδηλώσεις αξιολογήσεων από ομότιμους
σε άλλες χώρες. Η Δράση 4 περιλαμβάνει:
Παραδοτέο 4.1: Κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής για (1) ένα άτομο στην Castile and Leon,
Ισπανία στις 24-27 Οκτωβρίου 2017
Κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής για (1) ένα άτομο στην Kainuun, Φινλανδία 18-21
Σεπτεμβρίου 2017
Οι δράσεις περιγράφονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στην εγκεκριμένη πρόταση.

Διάρκεια Έργου
Η παράδοση, υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και ως 31
Μαρτίου 2021 σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο και τους χρόνους που
ορίζονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής:
Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Η ορθότητα αντίληψης από τον
οικονομικό φορέα του
αντικειμένου και των
απαιτήσεων της σύμβασης

Σ1 40%

Κ2

Η ποιότητα, περιλαμβανομένης
της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά
και λειτουργικά χαρακτηριστικά,
η προσβασιμότητα, ο
σχεδιασμός για όλους τους
χρήστες, τα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά και καινοτόμα
χαρακτηριστικά

Σ2 20%

Κ3

Διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση

Σ3 10%

Κ4

Η ημερομηνία παράδοσης, η Σ4 10&
διαδικασία, και η προθεσμία
παράδοσης των υπηρεσιών

Κ5

Οργάνωση,
προσόντα
και Σ5 20%
εμπειρία του προσωπικού του
οικονομικού φορέα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

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.
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 (ΣΤΠ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΤΠ = Σ1*Κ1 +Σ2*Κ2+Σ3*Κ3+Σ4*Κ4
δηλαδή ΣΤΠ= 0,40*Κ1 +0,20*Κ2 +0,10*Κ3 + 0,10*Κ4 +0,20*Κ5
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Δράση 1
Παραδοτέο 1.1
Δράση 1
Παραδοτέο 1.2
Δράση 2
Παραδοτέο 2.1
Δράση 2
Παραδοτέο 2.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

Υπηρεσίες εστίασης (καφέ/τσαϊ, σνακ) για μια
(1) εκδήλωση
Υπηρεσίες μετάφρασης (Ελληνικά - Αγγλικά και
αντίστροφα)
Δημιουργικό ενός video clip
Παρουσίαση των νέων προοπτικών που
διαμορφώνονται για τις ΜΜΕ να λάβουν
υποστήριξη (χρηματοδότηση) για την
περαιτέρων ανάληψη των ΤΠΕ

Δράση 3
Παραδοτέο 3.1

Υπηρεσίες εστίασης για περίπου 15 άτομα
(καφές/τσαί/κουλουράκια για ένα διάλλειμα &
ένα (1) ελαφρύ γεύμα)

Δράση 3
Παραδοτέο 3.2

Υποστήριξη στη διοργάνωση και μεταφορά των
συμμετεχόντων σε τοπικό επίπεδο όπου θα
διεξαχθεί η συνάντηση (local logistics)

Κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής για (1)
ένα άτομο στην Castile and Leon, Ισπανία στις 24Δράση 4
27 Οκτωβρίου 2017
Κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής για (1)
Παραδοτέο 4.1
ένα άτομο στην Kainuun, Φινλανδία 18-21
Σεπτεμβρίου 2017
Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Αριθμητικώς)
Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(Ολογράφως)
Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ με ΦΠΑ
(Αριθμητικώς)
Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ με ΦΠΑ
(Ολογράφως)

«άθροισμα»

«άθροισμα»

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ (ΕΥΡΩ)

