ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
Πληροφορίες: Ι. Σπηλιοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Μανωλοπούλου 47, Πύργος
Τ.Κ.: 27131
Τηλ. : 2621360480
Φαξ: 2621360516

Πύργος,
Αρ. Πρωτ.:

Προς:

06/11/2018
Οικ: 343304/5448

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ’ αριθμ. 94/18-6-2018(ΑΔΑ:67ΥΖ7Λ6-ΒΓ6) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.173/2017 απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 29/2018 απόφαση του ιδίου
οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2018» και την υπ. αρ. 2346/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει σε
απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης για υπηρεσίες διαχείρισης του
έργου INCUBA με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 3.590,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) –
Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο, για την
αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας,
Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ. 27131 στoν Πύργο σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 11.00
π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12.30 π.μ.
Δεκτή θα γίνει η οικονομικότερη προσφορά.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι,
i.

Ο συμμετέχων δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.

ii.

Ο συμμετέχων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της
παρούσας πρόσκλησης.

2. Αποδεικτικά εμπειρίας (βεβαίωση καλής εκτέλεσης, σύμβαση κλπ.) στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον
συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού ή διασυνοριακού έργου με αντικείμενο την διοργάνωση –
υποστήριξη τεχνικών συναντήσεων και την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών – διαχείρισης έργου.

1

(Προκειμένου να καλυφθούν και οι δύο απαιτήσεις δύναται να προσκομιστούν περισσότερα από ένα
έγγραφα.)
3. Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση σύμφωνα με το Παράρτημα Β αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων 2 παραδοτέων:

Περιγραφή
Παραδοτέο - 1.1.2 Υποστήριξη διαχείρισης του
έργου
Παραδοτέο - 1.1.5 Εκπόνηση πλάνου
παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου
Σύνολο
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12:51:53 +02'00'

Κόστος
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1,282.26

1.590,00

1,612.90

2.000,00

2.895,16

3.590,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
I.

Γενική περιγραφή έργου

Το έργο INCUBA, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 20142020 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα”, έχει ως
γενικό στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη
διεθνοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
αγροδιατροφής, μέσω της ενδυνάμωσης υφιστάμενων αλλά και δημιουργίας νέων θερμοκοιτίδων.
Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ το εταιρικό σχήμα
περιλαμβάνει ακόμα 4 φορείς, το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι –
Ιταλία, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία και το
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία.
Επίσης, συμμετέχουν χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένοι εταίροι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η
Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας.
Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (31/5/2018 – 30/5/2020).

Γενικός στόχος
Προκειμένου να ευνοηθεί και να υποστηριχθεί η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα στις ΜΜΕ
επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα προτείνεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των θερμοκοιτίδων το
οποίο θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Τα γενικά βήματα του μοντέλου αυτού είναι:






Αναζήτηση και επιλογή καινοτόμων ιδεών,
Εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων,
Διασύνδεση και ταίριασμα επιχειρήσεων με άλλες ΜΜΕ, συνεργατικές και κοινοφελείς
επιχειρήσεις,
Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για καινοτόμες ιδέες,
Δράσεις διασύνδεσης με δυνητικούς επενδυτές.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, θα δημιουργηθεί υποστηρικτικά ένα οικοσύστημα καινοτομίας (Δίκτυο
υποστηριζόμενο και από διαδικτυακή πλατφόρμα) με στόχο την ενεργοποίηση όλων των
παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα της καινοτομίας (Θεσμικοί φορείς, ΜΜΕ, συλλογικά
όργανα, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές κλπ).

Κύριες δράσεις του έργου INCUBA περιλαμβάνουν,








Ενέργειες πληροφόρησης, ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων
Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την
ενεργοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και δικτύων (ΣΕΑΔΕ, Αγροδιατροφική, κλπ.)
Δημιουργία και διάδοση μοντέλου καινοτόμων υπηρεσιών για επιχειρήσεις του τομέα της
αγροδιατροφής
Δημιουργία προτύπου ποιότητας σε ΜΜΕ του αγροτοδιατροφικού τομέα, της εστίασης και της
φιλοξενίας και μελέτη εφαρμογής του σε επίπεδο Περιφέρειας
Ενίσχυση των υφιστάμενων θερμοκοιτίδων σε Πάτρα και Μπάρι και δημιουργία νέας στο
Επιμελητήριο Ηλείας
Επιλογή, μέσω δημόσιας πρόσκλησης, 10 ιδεών – επιχειρήσεων για συμμετοχή στο μοντέλο
θερμοκοιτίδας και σε δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε Ελλάδα και Ιταλία
Ενέργειες εκπαίδευσης για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων
(Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινσεπ κλπ)
Διατύπωση προτάσεων διασυνοριακής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα
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II.

Προδιαγραφές παραδοτέων
a) Παραδοτέο - 1.1.2 Υποστήριξη διαχείρισης του έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 4 συναντήσεις εργασίας εκ των οποίων η
μια θα διοργανωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο τέλος του 2019. Ο Ανάδοχος θα
αναλάβει να διαθέσει τα παρακάτω:
i.

Γραμματειακή υποστήριξη:

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή γραμματειακής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια
της συνάντησης (ενδεικτικά, τήρηση παρουσιολογίου, καταγραφή πρακτικών, υπηρεσίες
γραμματείας). Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον ένα άτομο το οποίο να έχει
αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ii.

Τροφοδοσία για 15 άτομα:

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή των εξής:
 Καφέ, αναψυκτικά, νερά, χυμοί (σε κατάλληλη θερμοκρασία) και βουτήματα για 15
άτομα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη την διάρκεια της συνάντησης. Στα δύο
(2) διαλείμματα θα υπάρχει και εξυπηρέτηση. Ελάχιστες επιλογές καφέ: εσπρέσο,
γαλλικός.
 Ελαφρύ γεύμα για 15 άτομα με προτίμηση σε ελληνικές γεύσεις.
iii.

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του γεγονότος:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει φωτογραφικά και να βιντεοσκοπήσει τη συνάντηση,
ώστε το υλικό να χρησιμοποιηθεί για τη διάχυση και προβολή του έργου.
iv.

Γραφική ύλη για συμμετέχοντες:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στον καθέναν από τους συμμετέχοντες μπλοκ και
στυλό για τη συνάντηση καθώς και φάκελο με συνοδευτικό υλικό το οποίο θα διατεθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή.
v.

Δημοσιεύσεις με δελτία τύπου σε τρία ΜΜΕ:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει δελτίο τύπου σύμφωνα με τα πρακτικά της
συνάντησης και μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια θα γίνει
δημοσίευση του δελτίου αυτού σε 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης σε επίπεδο Περιφέρειας
με ενημέρωση του επικεφαλής εταίρου για την πορεία της δημοσιεύσεων.

b) Παραδοτέο - 1.1.5 Εκπόνηση πλάνου παρακολούθησης και αξιολόγησης του
έργου
Το πλάνο παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου INCUBA θα αποτελέσει το
εργαλείο ελέγχου της ορθής υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
κανονισμό υλοποίησης των έργων του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία
2014-2020 και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο.
i.
Το Τεχνικό Δελτίο αποτελεί το βασικό αρχείο αναφοράς για το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο του έργου καθώς προσδιορίζει τους δείκτες υλοποίησης του
έργου, τις δράσεις, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό αυτού.
ii.
Το πλάνο θα πρέπει να αξιοποιεί τα οικονομικά στοιχεία προόδου του έργου, την
εξέλιξη των παραδοτέων και να είναι δυνατό να ποσοτικοποιεί τα ποιοτικά αυτά
δεδομένα με αυτοματοποιημένη διαδικασία (πχ μέσω υπολογιστικών φύλλων).
iii.
Το πλάνο θα εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα η οποία είναι η επίσημη γλώσσα του
έργου.
iv.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης, ένας μήνας από την ημερομηνία
ανάθεσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Προς:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Π.Ε. Ηλείας
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
Κατόπιν της υπ΄αριθμ ……. πρόσκλησης υποβολής προσφορών για υπηρεσίες διαχείρισης του έργου
INCUBA με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 3.590,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS
(INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). υποβάλλουμε την
ακόλουθη οικονομική προσφορά:
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Παραδοτέο - 1.1.2 Υποστήριξη διαχείρισης του έργου
Παραδοτέο - 1.1.5 Εκπόνηση πλάνου παρακολούθησης
και αξιολόγησης του έργου
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά στο διαγωνισμό ισχύει και δεσμεύει το διαγωνιζόμενο για εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές μέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Ο Προσφέρων

{Επωνυμία (σφραγίδα) και υπογραφή}
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