Αθήνα, 22 /5/2015
Αρ. Πρωτ. :5014/21-5-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS)
για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.21
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
της Πράξης
«Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ »
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Θέμα:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
στο πλαίσιο πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
Συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το Έργο διαιρείται σε δύο (2) Τμήματα (Lots) με τους εξής επιμέρους
προϋπολογισμούς.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα του Προς
Ανάθεση Έργου

Προϋπολογισμός
Τμήματος (χωρίς
ΦΠΑ)

Ποσό ΦΠΑ
(23%)
Τμήματος

Προϋπολογισμός
Τμήματος (με ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

30.000,00 €

6.900,00 €

36.900,00 €

ΤΜΗΜΑ 2:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

30.000,00 €

6.900,00 €

36.900,00 €

Σύνολα

60.000,00 €

13.800,00 €

73.800,00 €

Το ποσό όλων των οικονομικών προσφορών για κάθε Τμήμα του προς ανάθεση
Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος.
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών &
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π.) στο
πλαίσιο του Πακέτου εργασίας 2.21 του Υποέργου 2: «Λειτουργία Δομής
Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ» προϋπολογισμού
73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκηρύσσει συνοπτική
διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό λόγω προϋπολογισμού) σε τμήματα (lots)
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε €.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΝΠΙΔ
με
την
επωνυμία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π)
Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου
7-9, TK. 15780, Αθήνα,
Πρόχειρος Διαγωνισμός σε τμήματα με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ
ΕΥΡΩ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 23%, (60.000,00 € άνευ ΦΠΑ, ΦΠΑ 13.800,00
€).
Τμήμα του
Προς
Ανάθεση
Έργου

Προϋπολογι
σμός
Τμήματος
(χωρίς ΠΑ)

Τμήμα 1:
Διαγνωστική
Επιχειρηματικ
ών Σχημάτων

30.000,00€

6.900,00 €

36.900,00€

Τμήμα 2:
Κατάρτιση
Επιχειρηματικ
ών Σχημάτων

30.000,00€

6.900,00 €

36.900,00€

Σύνολα

60.000,00 €

Ποσό ΦΠΑ
(23%)
Τμήματος

Προϋπολογι
σμός
Τμήματος
(με ΦΠΑ)

13.800,00€ 73.800,00 €

Το ποσό όλων των οικονομικών προσφορών για κάθε Τμήμα του
προς ανάθεση Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
του Τμήματος.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το
Υποέργο
2
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΟΜΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΣΕΥ
ΕΜΠ»
εντάσσεται στην πράξη «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ –
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» που έχει
ενταχθεί με ΑΠ 613/ΕΦΔ493 /21/3/2014 (κωδ. ΟΠΣ
480002) και ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η στο Ε.Π. «Αττική
2007-2013», και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Τμήμα 1: Η διαγνωστική των επιχειρηματικών
σχημάτων θα υλοποιηθεί σε δύο ανεξάρτητες και
αυτοτελείς φάσεις μέχρι τη λήξη του έργου (31-102015) και σε συνεννόηση με τον με τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δομής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
χρονοδιάγραμμα.
Τμήμα 2: Η κατάρτιση των επιχειρηματικών
σχημάτων θα εκτελείται ως συνέχεια και συνάρτηση
της διαγνωστικής των επιχειρηματικών σχημάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β χρονοδιάγραμμα.
22/5/2015
8/6/2015 και ώρα 15:00, 15 πλήρεις ημέρες από την
επομένη της ανάρτησης της Διακήρυξης στην
ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕΥ (www.iccs.gr)
Ηρ. Πολυτεχνείου 7-9 αρ. 15782, Ζωγράφου,
ΕΠΙΣΕΥ Γρ. Πρωτοκόλλου
8/6/2015 και ώρα 15:00 Παράταση έως 12/06/2015
και ώρα 15:00

Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ έχοντας υπόψη:
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1) Τις διατάξεις του ΠΔ 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών», όπως τροποποιηθέν με τις διατάξεις
του ΠΔ 13/1998 (ΦΕΚ Α`24/ 9.2.1998) «Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος
υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών
του», δυνάμει του οποίου υπήρξε, μεταξύ άλλων, μετονομασία του σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (εφ’ εξής
αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ»), του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16.07.2008) και του
άρθρου 32 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/04.09.2009) όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/0609.2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών», όπως τροποποιηθείσες ισχύουν.
3) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/1999, όπως ισχύει.
4) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει.
6) Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20072013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7) Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010(ΦΕΚ 53/Α’/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
8) Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α’/ 1997) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» και ιδίως αυτές του
άρθρου 6§1, 3 εδαφ. δ και 5, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), άρθρο 23§2, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85), άρθρο 44§5 εδ. β) αα, του Ν. 3812/2009
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(Φ.Ε.Κ. Α΄ 234), άρθρο 10, του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112), άρθρο 2§4, του Ν.
4013/2011 (άρθρο 11), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (άρθρο 10).
9) Την με αριθμ. 29665/ΕΥΘΥ610/2.7.2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας
Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων
μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ, δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 καθώς και
τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 164/2004 αλλά της ΥΠΑΣΥΔ, όπως εκάστοτε ισχύει σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 ΥΑ «Τροποποίηση
της υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 540 Β΄/27.3.2008) Υπουργικής
Απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 292
Β΄/13.02.2013).
10) Το γεγονός ότι η νομιμοποίηση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ προκύπτει, δυνάμει της υπ’
αριθμ. 22412/17.7.2009 πράξης του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, εκδοθείσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11§5&6 του Ν.
3685/2008, δημοσιευθείσης στο υπ’ αριθμ. 335/31.7.2009 ΦΕΚ - Τεύχος
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου &
Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως η άνω πρυτανική πράξη συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 28182/18.9.2009 περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου,
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 422/23.9.2009 ΦΕΚ - Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών
Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα. Η ως άνω πρυτανική πράξη συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.
28182/18.9.2009 όμοια διαπιστωτική πράξη, περί συγκρότησης του ΔΣ,
δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 422/23.9.2009 ΦΕΚ ΥΟΔΔ. Το εν λόγω ΔΣ
ανασυγκροτήθηκε δυνάμει της δημοσιευθείσης στο υπ’ αριθμ. 285/29.8.2011 ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, υπ’ αριθμ. 15047/27.07.2011 Πράξη του
Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ανωτέρω ισχύουν σε συνδυασμό
με τις δημοσιευθείσες νομίμως στα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β/1032/7.8.2010, ΦΕΚ
Β/3384/2010, ΦΕΚ Β/3115/2013 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες προέβησαν σε
διαδοχικές παρατάσεις λειτουργίας των ΕΠΙ, της θητείας των Διοικητικών
Συμβουλίων τους, της προθεσμίας αξιολόγησης και προσαρμογής.
11) Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08(ΦΕΚ 540/Β/2008) απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, καθώς και το
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
12) Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ 16 του Ν. 4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος
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Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων ασκεί
καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 4 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ.
13) Tην υπ’ αριθμ. 17192/ΕΥΣ 2382/06-04-2012 (ΦΕΚ 1277/11-04-2012) Απόφαση
της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηνών.
14)Την με αρ. πρωτ. 613/ΕΦΔ493 /29.3.2014 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η)
Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" με
κωδικό MIS 480002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" στον Άξονα
Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής".
15) Την με αρ. πρωτ. 1194/ΕΦΔ 874 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το Σχέδιο
Απόφασης Υλοποίησης του Υποέργου [2] "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ" της Πράξης [480002]
"ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ", της οποίας το παρόν είναι μέρος τους
ΠΕ 2.21 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»
16)Την από 20/4/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΣΕΥ για τη
διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού και την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης
Υποβολής Προσφορών.
17) Την από 23/06/2014 απόφαση του ΔΣ ΕΠΙΣΕΥ με την οποία ορίστηκε η τριμελής
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
18) Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για
την εκτέλεση του Πακέτου Εργασίας 2.21 με τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» της Πράξης «ΔΟΜΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά σε ευρώ,
αποφασίζει
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Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε τμήματα (lots) για την επιλογή
Αναδόχου/Αναδόχων για την εκτέλεση του Πακέτου εργασίας 2.21 με τίτλο
«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» της Πράξης
«ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ –
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων
οχτακόσιων ευρώ (73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπου για το
Τμήμα 1: 36.900,00 € με ΦΠΑ και για το Τμήμα 2: 36.900,00 € με ΦΠΑ,
απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και
Υπολογιστών(ΕΠΙΣΕΥ)του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποτελεί, βάσει
του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο,
ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο
στην έρευνα, συνδεδεμένο με το ΕΜΠ και τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, απολαύον διοικητικής και οικονομικής
αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.
Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, όπως ισχύει
τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998. Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί
δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο
τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 «Ρύθμιση
θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).
Το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»,
Άξονας προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής»,
Κωδικός θεματικής Προτεραιότητας (03): «Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των
δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και
άλλων επιχειρήσεων και Πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και
επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα,
τεχνοπόλοι κ.λπ.» την Πράξη «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ».
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Το Πακέτο Εργασίας 2.21 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» στα πλαίσια του Υποέργου 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ» της ανωτέρω Πράξης η
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το παρόν έργο αφορά το πρώτο στάδιο του κύκλου του επιχειρηματικού επιταχυντή
που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ». Μέσω Πακέτου Εργασίας της εν λόγω Πράξης υπό τον τίτλο
«Μελέτη εφαρμογής της λειτουργίας του επιχειρηματικού επιταχυντή» θα
καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν για τη συμμετοχή τους
τα υποψήφια ερευνητικά / επιχειρηματικά σχήματα.
Η έννοια του επιχειρηματικού επιταχυντή αναφέρεται στο όψιμο στάδιο ενός
προγράμματος θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και περικλείει τη μελέτη του συνόλου των
δράσεων που στεγάζονται σ’ ένα χώρο, με κοινή συνισταμένη την προσφορά
υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής. Στα πλαίσια της Δομής, ο Κύκλος του
Επιχειρηματικού Επιταχυντή θα αποτελέσει ένα πλήρες πρόγραμμα δράσεων και
εκδηλώσεων ικανών να επιταχύνουν την εισαγωγή φοιτητών, ερευνητών και
υποψήφιων επιχειρηματιών στην επιχειρηματική αγορά.
Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στον κύκλο του επιταχυντή της Δομής ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ
δύνανται να βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης του ερευνητικού τους
project, θα υπάρχει δηλαδή ποικιλομορφία ως προς το στάδιο εξέλιξης μιας
ερευνητικής ιδέας στην αντίστοιχη επιχειρηματική. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ομάδες που
θα αξιολογούνται για την υπαγωγή τους στα στάδια επιχειρηματικής επιτάχυνσης θα
υπάγονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
Φοιτητές – ερευνητές (ή ομάδες αυτών) γύρω από μία ερευνητική ιδέα που
επιθυμούν να μετασχηματιστεί σε επιχειρηματικό project.
Ομάδες ερευνητών ή φοιτητών που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν το
επιχειρηματικό project τους.
Επιχειρηματικά σχήματα ερευνητών που στοχεύουν σε αναπροσανατολισμό
των ερευνητικών – επιχειρηματικών στόχων τους για τη βελτίωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
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Στις τρεις ανωτέρω κατηγορίες θα χρειάζεται να παρασχεθεί διαφορετικό πακέτο
συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το επίπεδο επιχειρηματικής ανάπτυξης και
τις ανάγκες που αντιστοιχούν σε αυτό.
Για να διαπιστωθούν οι διαφοροποιημένες ανά κατηγορία ανάγκες, το πρώτο στάδιο
επιχειρηματικής επιτάχυνσης θα αποσκοπεί στην εξακρίβωση των αναγκών
υποστήριξης με στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων πακέτων υπηρεσιών
συμβουλευτικής για κάθε ερευνητικό σχήμα. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί
λοιπόν η Διάγνωση αναγκών μέσω κατάλληλου Μηχανισμού που θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια της Πράξης. Ο Μηχανισμός θα συνίσταται ουσιαστικά στην ανάπτυξη της
κατάλληλης μεθοδολογίας και των εργαλείων που θα τη συνοδεύουν. Στόχος του
Μηχανισμού Διάγνωσης είναι να εξεταστούν οι πραγματικές ανάγκες για
συμβουλευτική υποστήριξη και να ταυτοποιηθούν ανά κατηγορία συμμετεχόντων,
δεδομένης της προαναφερθείσας κατηγοριοποίησης.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το στάδιο της εφαρμογής του μηχανισμού διάγνωσης
αναγκών στο σύνολο των συμμετεχόντων με απώτερο στόχο την οργάνωση των
ενοτήτων στις οποίες θα πρέπει να παρασχεθεί πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης
και την τελική παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στους ωφελούμενους (Υποέργο 2).Ο
Ανάδοχος του Έργου θα σχεδιάσει τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών, θα συντάξει
την Μεθοδολογία για τη Διερεύνηση τους, περιγράφοντας τις τεχνικές και τα εργαλεία
που θα χρησιμοποιήσει ώστε ανά κατηγορία ομάδων και ανά θεματική ενότητα να
εντοπιστούν οι ανάγκες σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Σε δεύτερο στάδιο θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα στοχεύει στην
ενημέρωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων σε γενικά θέματα
επιχειρηματικότητας.
Τα παραδοτέα που θα αφορούν το εν λόγω Έργο είναι:
Παραδοτέα τμήματος 1
Μηχανισμού Διερεύνησης Αναγκών:




Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Διάγνωσης Αναγκών Ερευνητικών Σχημάτων.
Εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών (Μεθοδολογίας) σε έξι
μελέτες περιπτώσεις σχημάτων της Δομής.
Διοργάνωση εκδηλώσεων που θα αφορά στη διενέργεια δύο (2) εβδομάδων
επιχειρηματικότητας
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Υλικό που θα προκύψει από την ανάλυση και καταγραφή των έξι μελετών
περίπτωσης
καθώς και από τις εκδηλώσεις των εβδομάδων
επιχειρηματικότητας.
Εκπαίδευση των στελεχών της Δομής και των ατόμων που θα αναλάβουν
εφεξής την εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών των Ερευνητικών
σχημάτων

Παραδοτέα τμήματος 2
Εκπαιδευτικού Υλικού για την Υποστήριξη των Ερευνητικών Σχημάτων:
 Εκπαιδευτικό υλικό – οδηγός υποστήριξης ερευνητικών σχημάτων σε γενικά
θέματα επιχειρηματικής ενημέρωσης (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή).
 εκπαιδευτικά φυλλάδια για κάθε μία από τις θεματικές ενότητες
 παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένο στις
εκάστοτε ανάγκες που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του Μηχανισμού
Διάγνωσης Ερευνητικών Σχημάτων.
 Συνεργασία με τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη Διαγνωστική των
Ερευνητικών Σχημάτων αλλά και μηνιαίες συναντήσεις με τις ερευνητικές
ομάδες/ωφελούμενους και τα στελέχη του κόμβου προς επίτευξη της
αποτελεσματικότερης υλοποίησης του συνόλου του παραδοτέου
To ΕΠΙΣΕΥ δεσμεύεται για την συνεργασία των στελεχών του κατά τη διαδικασία
προσδιορισμού του αντικειμένου του Έργου, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παροχή
διευκρινίσεων αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης.
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την ανάληψη της εκτέλεσης του
έργου ισχύουν οι όροι που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προσφορών που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής τη Συγγραφή
Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α), και το Χρονοδιάγραμμα και τον Πίνακα των
Παραδοτέων (Παράρτημα Β).
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται
και αναλύεται στο παρόν και στα παραρτήματα αυτού, που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Τα επισυναπτόμενα
παραρτήματα είναι τα ακόλουθα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται
ευρώσυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

στο

ποσό

των

73.800,00

Το Έργο διαιρείται σε δύο (2) Τμήματα (Lots) με τους εξής επιμέρους
προϋπολογισμούς.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα του Προς
Ανάθεση Έργου

Προϋπολογισμός
Τμήματος (χωρίς
ΦΠΑ)

Ποσό ΦΠΑ
(23%)
Τμήματος

Προϋπολογισμός
Τμήματος (με ΦΠΑ)

Τμήμα 1
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

30.000,00 €

6.900,00 €

36.000,00 €

30.000,00 €

6.900,00 €

36.900,00 €

60.000,00 €

13.800,00 €

73.800,00 €

Τμήμα 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σύνολα

Το ποσό όλων των οικονομικών προσφορών για κάθε Τμήμα του προς ανάθεση
Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος.
Το Πακέτο εργασίας 2.21 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» του υποέργου 2 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ» που εντάσσεται στην
πράξη «ΔΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ –
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» έχει ενταχθεί με ΑΠ 613/ΕΦΔ493
/21/3/2014 με κωδ. ΟΠΣ 480002 και ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η στο Ε.Π. «Αττική 20072013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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ΑΡΘΡΟ_3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών
του Έργου (εφεξής αναφέρεται και ως «Επιτροπή») του ΕΠΙΣΕΥ.
Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναβάλει το Διαγωνισμό
αζημίως για τους συμμετέχοντες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
Κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή στο Πρωτόκολλο του ΕΠΙΣΕΥ (Ηρ.
Πολ/χνείου 7-9, 15780, Αθήνα) μέχρι την 8/ 6/2015 και ώρα 14.00. Παράταση
έως 12/06/2015 και ώρα 15:00
3.2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.
Η ημερομηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων
του ΕΠΙΣΕΥ.
Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη μη έγκαιρη υποβολή της
προσφοράς. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αποσφραγίζονται ούτε λαμβάνονται
υπόψη και επιστρέφονται. Εάν οι προσφέροντες δεν παραλάβουν τις προσφορές
τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση τους, τότε αυτές καταστρέφονται.
3.3. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών από την ημέρα υποβολής προσφορών.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΕΠΙΣΕΥ
και για όσο χρόνο απαιτηθεί.

ΑΡΘΡΟ 4:_ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι συναφείς με το αντικείμενο του
έργου φορείς. Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως
Υποψήφιος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους:
4.1.1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2§1 της
κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
4.1.2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της
26−5−1997 και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
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4.1.3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία
των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4.1.4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10−6−1991 για την Πρόληψη
Χρησιμοποίησης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για τη Νομιμοποίηση Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες.
4.2. Αποκλείεται της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως Υποψήφιος,
για τον οποίο συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
4.2.1. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
4.2.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασής του.
4.2.3. Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας
όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του.
4.2.4. Έχει διαπράξει αποδεδειγμένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Η
διάπραξη του αδικήματος διαπιστώνεται με οποιονδήποτε κατάλληλο τρόπο από τον
Αναθέτοντα Φορέα.
4.2.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι
εγκατεστημένος, ή τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
4.2.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων
και τελών σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
4.2.7. Δεν είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
4.2.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή δεν έχει παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
4.2.9. Του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου
(π.δ. 118/2007 Φ.Ε.Κ. Α΄ 150). Αν ο αποκλεισμός επιβλήθηκε για ορισμένο χρονικό
διάστημα, το κώλυμα συμμετοχής ισχύει για το διάστημα αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
5.1.1. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα συμμετοχής, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης,
και αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εφόσον τους κατακυρωθεί η σύμβαση, να
προσκομίσουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και
δικαιολογητικά, (όπως περιγράφονται στην υποπαρ. 5.2.), κατά περίπτωση.
5.1.2. Υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την έλλειψη των οριζόμενων κωλυμάτων
–στις παρ. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 4.2.3- υπογράφονται για τα νομικά πρόσωπα
από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα
σύστασης και εκπροσώπησης των εταιριών αυτών ή από τους ειδικά νομίμως
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους για το σκοπό αυτό. Οι Διαγωνιζόμενες
συμπράξεις ή κοινοπραξίες υποβάλλουν ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα
από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους. Από την
υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνεπάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος
αποκλεισμού στο πρόσωπο του Διαγωνιζόμενου, αλλιώς αποκλείεται.
5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
I) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αναφερόμενα αδικήματα της παρ. 4 της Διακήρυξης, (συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 15 για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα
κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της 2ης και 3ης
περίπτωσης εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
II) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 4 της Διακήρυξης (ο νόμιμος
εκπρόσωπός τους, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησης των εταιριών αυτών), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο ίδιο
άρθρο.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι για τους συμμετέχοντες δεν συντρέχει κάποιο από τα
κωλύματα των περιπτώσεων 4.2.1. και 4.2.2.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά της δεύτερης και
τρίτης περίπτωσης, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
III) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε
μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης
της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση
αυτού ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του Υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Υποψηφίου στην οποία θα
βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αναγράφεται σε
Ευρώ. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη
μετάφραση νοείται εκείνη που γίνεται από αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο ή άλλο
νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
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6.2. Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό
ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη
δήλωση εκείνου στον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
6.3. Η κατωτέρω αναφερόμενη εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν:
- Την ημερομηνία έκδοσης,
- τον εκδότη,
- την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται,
- τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της εγγύησης,
- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
- τους όρους ότι:
• η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως.
• το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό (ΕΠΙΣΕΥ) και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του
εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
• σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.
• o εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης .
6.4. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος/ανάδοχοι θα καταθέσει:
6.4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η
ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 10% της συμβατικής αξίας
του συνόλου των προσφερομένων υπηρεσιών (μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ) και
θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. Η Εγγυητική
Επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της Σύμβασης και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση
που ο μειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις ή κηρυχθεί
έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που έχει
κατατεθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού καταπίπτει υπέρ του ΕΠΙΣΕΥ. Η
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εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης περιλαμβάνει, πλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 6.3., τα ακόλουθα:
• Toν αριθμό της σχετικής σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο συνάπτεται.
• Τη διάρκεια ισχύος της η οποία θα είναι όση και η διάρκεια της σύμβασης, αυξημένη
κατά τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο
Διαγωνισμό:
1. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία για την υλοποίηση του εν λόγω
Έργου.
Συγκεκριμένα οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντας εντός του φακέλου των
δικαιολογητικών:
1.1 Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, το είδος της δραστηριότητας,
την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και περιγραφή των
μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς
υπηρεσιών.
1.2 Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών της
Ομάδας Έργου, από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι
εξειδικευμένες γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας.
Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση
του Ν.1599/1986, ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή.
2. Να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές
χρήσεις
(2011
έως
2013)
μεγαλύτερο
από
το
100%
του
προϋπολογισμού(άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που
οι Υποψήφιοι δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
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διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
το 70% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου.
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
Σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένοι, οι Υποψήφιοι υποβάλλουν Ισολογισμούς των τελευταίων τριών
(3) διαχειριστικών χρήσεων (2011, 2012, 2013), σε περίπτωση που
υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, ή Δήλωση του συνολικού ύψους του
ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση
Ισολογισμών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος.
Η ως άνω χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να καλύπτεται βάσει του μέσου
όρου του κύκλου εργασιών κάθε μέλους της για τις τρεις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις, σταθμισμένου ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής αυτού στην ένωση
ή την κοινοπραξία, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δραστηριοποιούνται στον
τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, θα πρέπει να
διασφαλίζουν τη συνεργασία των Προμηθευτών τους για όλο το χρονικό
διάστημα υλοποίησης του Έργου.
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Πίνακα με
περιγραφή του κάθε τμήματος Έργου που προτίθενται να αναθέσουν σε
υπεργολάβο, την επωνυμία του υπεργολάβου και τις σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας των αντίστοιχων υπεργολάβων που αναλαμβάνουν υποχρέωση
συνεργασίας για όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης η ως άνω
επαγγελματική εμπειρία αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον των μελών
αυτής. Κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει προσφορά είτε για το Τμήμα 1 του προς
ανάθεση έργου, είτε για το Τμήμα 2 είτε και για τα δύο τμήματα. Στην τελευταία
περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει δύο ξεχωριστούς φακέλους προσφοράς
αναγράφοντας ευκρινώς στο φάκελο καθώς και σε κάθε υποφάκελο αυτού, το τμήμα
του διαγωνισμού στο οποίο απευθύνεται και τον τίτλο του.
8.1.Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την
σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να
υπάρχουν σε σφραγισμένους υποφακέλους:
1) Φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά συμμετοχής
2) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
3) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία :
- Προσφορά για τον Διαγωνισμό
Τμήμα 1«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ»
ή
Τμήμα 2 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ»
για το Υποέργο 2 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ»
- Ο αριθμός της Διακήρυξης (αρ. πρωτ/λου).
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, fax).
- Ο Αποδέκτης: ΕΠΙΣΕΥ, Τμήμα Γραμματείας, Ηρ. Πολ/χνείου 7-9, 15780, Αθήνα.
Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονομική τους προσφορά. Σε αντίθετη
περίπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Τμήμα του Έργου είναι η ελάχιστη μονάδα του Έργου για την οποία επιτρέπεται
υποβολή προσφοράς.

8.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική προσφορά»
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει ανάλυση των απαιτήσεων του
έργου, μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου, καθώς και περιγραφή της
ομάδας έργου.
Αναλυτικότερα στο συγκεκριμένο φάκελο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:
8.2.1. Κατανόηση των απαιτήσεων και μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου.
Η ενότητα αυτή περιέχει αναλυτική περιγραφή του έργου και των απαιτήσεών του,
καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση υλοποίησης του έργου θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων του.
β. Μεθοδολογία διαμόρφωσης των ενοτήτων του έργου και τα εργαλεία υποστήριξης
για την υλοποίησή του.
γ. Τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά τη διάγνωση ή την
κατάρτιση αντιστοίχως
δ. Ακριβή περιγραφή των Παραδοτέων.
ε. Ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν καθώς και προτεινόμενους τρόπους
αντιμετώπισης.
8.2.2. Οργάνωση, στελέχωση, και λειτουργία της Ομάδας Έργου
Η παρούσα ενότητα θα περιέχει τουλάχιστον:
α. Περιγραφή του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου που θα συστήσει ο
Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.
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β. Περιγραφή των ενοτήτων με τις οποίες θα ασχοληθεί έκαστο μέλος της Ομάδας
Έργου.
γ. Πρόταση του Σχήματος Διοίκησης του Έργου. Ακριβή καταγραφή των στελεχών
του Υποψήφιου Αναδόχου και πιο συγκεκριμένα του Υπευθύνου και Αναπληρωτή
Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου καθώς και βιογραφικά σημειώματά τους.
8.3. Περιεχόμενα του Φακέλου «Οικονομική προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει την οικονομική
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία θα διατυπώνεται σε ΕΥΡΩ
αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως. Προσφορά που δίνει τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνονται και έχουν ληφθεί υπόψη
όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι τιμές της προσφοράς, είναι
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και δεν
αναθεωρούνται για κανένα λόγο.
Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή
από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτού.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο
στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και να το παραδώσει δεσμευόμενος για την ποιότητα
και το επίπεδο αυτής σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της παρούσης
προκήρυξης.
.
8.4. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο, εντός
εκάστου αυτοτελούς φακέλου, ανά αντικείμενο (Δικαιολογητικά, Τεχνική, Οικονομική
Προσφορά), φέροντας σχετική σημείωση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, μονογραμμένη σε κάθε
σελίδα και υπογεγραμμένη στην τελευταία σελίδα από τον Υποψήφιο ή το
νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες
ή διορθώσεις. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι μονογραμμένη από τον Υποψήφιο, η Επιτροπή δεν μονογράφει τυχόν
διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.
8.5.Η προσφορά απαιτείται να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης
και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχει:
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α) Περιγραφή των παρεχόμενων από τον Υποψήφιο Ανάδοχο υπηρεσιών σε
συνάρτηση και συμφωνία με τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία.
β) Πίνακα κόστους υπηρεσιών.
8.6. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση.
Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τις τεχνικές
προδιαγραφές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές των οποίων οι αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους Υποψηφίους οποτεδήποτε μετά
τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Δεν
επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο Υποψήφιο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8.7. Εφόσον ο Υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο ή συμμετέχει με αντιπρόσωπο,
υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και παραστατικό εκπροσώπησης
(εξουσιοδότηση, έγγραφο δημόσιο ή εταιρικό από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής,
ΦΕΚ, πρακτικό Δ.Σ. κ.λπ.).
8.8. Αν η προσφορά δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω, θεωρείται ελλιπής και δεν
λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1. Διαδικασία διενέργειας
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης του διαγωνισμού την 8/6/2015, ημέρα Δευτέρα & ώρα 15:00 στην
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
παρουσία τυχόν Υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
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Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση
γίνεται με την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι
φάκελοι των δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των
φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται
εξωτερικά από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών οι
οποίες κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο των δικαιολογητικών, συντάσσοντας σχετικό
πρακτικό, υποβαλλόμενο προς έγκριση από το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ.
Μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, η σχετική απόφαση
κοινοποιείται στο σύνολο των συμμετεχόντων, ενώ καθορίζεται ο τόπος κι ο χρόνος
αποσφράγισης των φακέλων οικονομικής προσφοράς.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια
Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
απόφαση. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται σφραγισμένες στους Υποψηφίους.
Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται
και σφραγίζονται από την ανωτέρω Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία έκαστου
φακέλου κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια
Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος
Ανάδοχος του διαγωνισμού.
Η Επιτροπή αξιολόγησης διαβιβάζει το Πρακτικό της στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ το οποίο
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους Υποψήφιους το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν
γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους
επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από
την Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το
χώρο του ΕΠΙΣΕΥ.
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ’
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο ΔΣ του
ΕΠΙΣΕΥ.
9.2. Κριτήρια Βαθμολόγησης/Αξιολόγησης:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης
τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντιστοίχων
οικονομικών προσφορών.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται σε τρία στάδια ως
εξής:
1ο ΣΤΑΔΙΟ- Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής
Στο στάδιο αυτό η επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει τους φακέλους των
Δικαιολογητικών συμμετοχής με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφά τους. Στη συνέχεια
εξετάζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών όσον αφορά στην πληρότητα και την
κανονικότητά τους. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των
δικαιολογητικών απορριφθούν προτάσεις η αρμόδια επιτροπή συντάσσει Πρακτικό
στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Αξιολόγηση της προσφοράς γίνεται μόνο για
τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι
πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε περίπτωση που μια προσφορά
δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
2ο ΣΤΑΔΙΟ - Αξιολόγηση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει
συντελεστή βαρύτητας 80%.
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης
και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1.

Τεχνικά
και
ποιοτικά
χαρακτηριστικά,
λειτουργικότητα – πληρότητα - πρωτοτυπία
προτεινόμενης λύσης.

50

2.

Μεθοδολογία
υλοποίησης,
παραδοτέων, διασφάλιση ποιότητας.

20

3.

Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης, σύνθεση
Ομάδας Έργου, προσφερόμενος ανθρωποχρόνος
σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

20

4.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης.

10

οργάνωση

ΣΥΝΟΛΟ:

100

Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος
της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με έναν ακέραιο αριθμό, από το 0 έως το 10 κάθε
ένα από τα επιμέρους στοιχεία κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του
συνόλου των μελών της επιτροπής, διαιρεμένου με τον αριθμό των μελών της. Ο
βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και
εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτήριων δίνει τον Απόλυτο βαθμό της
Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.).
Η τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό
Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), που είναι η σχετική βαθμολογία ως προς την
αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π.=(Α.Β.Τ.Π./Α.Β.Τ.Π. max) x 10
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όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής
προσφοράς.
Ο βαθμός που προκύπτει θα είναι μικρότερος ή ίσος του 10 (Τ.Β.Τ.Π. ίσος με 10
υποδεικνύει το διαγωνιζόμενο που έχει καταθέσει την καλύτερη τεχνική προσφορά).
3ο ΣΤΑΔΙΟ - Αξιολόγηση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων είναι σχετική. Για
κάθε Υποψήφιο υπολογίζεται ο Τελικός βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του
(Τ.Β.Ο.Π.) ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π.=
(Οικονομική
Προσφέροντος) x 10

προσφορά

Μειοδότη/Οικονομική

προσφορά

όπου:
Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε ευρώ
έναντι του οποίου ο Υποψήφιος προτίθεται να εκτελέσει το έργο (άνευ ΦΠΑ).
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη ορίζεται το μικρότερο συνολικό ποσό σε
ευρώ (άνευ ΦΠΑ), όπως αυτό προκύπτει από την κατάταξη των
κατατεθειμένων για τον διαγωνισμό προσφορών Ο βαθμός που προκύπτει θα
είναι μικρότερος ή ίσος του 10 (Τ.Β.Ο.Π.=10, υποδεικνύει τον μειοδότη, δηλαδή τον
Υποψήφιος με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά.).
Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά ενός Υποψηφίου είναι ιδιαίτερα
χαμηλή ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητα
χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον Υποψήφιο να αιτιολογήσει
το ποσό της προσφοράς του. Η αιτιολόγηση που θα δοθεί αν δεν είναι επαρκής,
οδηγεί σε αποκλεισμό του Υποψηφίου από τον διαγωνισμό.
Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει
συντελεστή βαρύτητας 20%.
Τελική Αξιολόγηση
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η συμφερότερη προσφορά σε € η
οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων
αξιολόγησης των προσφορών και των αντιστοίχων οικονομικών προσφορών.
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Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον
παρακάτω τύπο:
Τ.Β.Σ.Π.=(0,20xΤ.Β.Ο.Π.) + (0,80xΤ.Β.Τ.Π.)
Επικρατέστερος θα είναι Υποψήφιος με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με τον μεγαλύτερο βαθμό
Τεχνικής Προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα
υποβάλει τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στο ΔΣ του
ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για την κατακύρωση της
ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.
Η κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού εναπόκειται στην κρίση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ.
Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι όσων θα λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί.

9.3. Ενστάσεις
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού
όργανο του φορέα. Οι Υποψήφιοι έως και την κατακυρωτική απόφαση δικαιούνται να
υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150):
α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού
β. κατά της συμμετοχής υποψηφίου στο διαγωνισμό
γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού και
δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών
Οι Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 τοις εκατό (0,10%) του προϋπολογισμού του
Έργου, άνευ ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15§6 του ΠΔ 118/2007, το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε
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χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον
κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).
Ενστάσεις για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως στο
πρωτόκολλο του ΕΠΙΣΕΥ μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανακοίνωσης του
αποτελέσματος, κοινοποιούνται με μέριμνα του ενιστάμενου στους διαγωνιζομένους
που τυχόν αφορά η ένσταση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή αξιολόγησης
ενστάσεων. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής
ενστάσεων γνωστοποιείται εγγράφως στον ενιστάμενο και στους διαγωνιζόμενους
που τυχόν αφορά. Ενστάσεις που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
πιο πάνω θεωρούνται σαν να μην υποβλήθηκαν και δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 10:_ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1. Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωμένος σε προθεσμία ΔΕΚΑ (10) ημερών
από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού να προσέλθει στο ΕΠΙΣΕΥ για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
10.2. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον επιλεγέντα Ανάδοχο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού και το Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ στην ελληνική γλώσσα και
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει
υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.
10.3. Εάν ο Ανάδοχος δεν παρουσιαστεί μέσα στην ως άνω προθεσμία για την
υπογραφή της σύμβασης ή παρουσιαστεί χωρίς να προσκομίσει την προσήκουσα
εγγυητική καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.4.1 της
παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Επιτροπής χωρίς να απαιτείται
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης προς τον Ανάδοχο. Tο ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί σωρευτικά
το δικαίωμα κατακύρωσης του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης
διαγωνιζόμενο καθώς και την αξίωση αποκατάστασης οποιασδήποτε άλλης θετικής ή
αποθετικής της ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
11.1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ολοκληρώσει την παράδοση των παραδοτέων του
έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Β. Τυχόν παράταση του
συμφωνηθέντος χρόνου παροχής των δια της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών και
παράδοσης των σχετικών παραδοτέων, θα χωρεί μόνο εφόσον συμφωνείται
εγγράφως, με τροποποίηση της παρούσας.
30

11.2. Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σε
περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
12.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την πιστοποίηση παραλαβής του έργου
και των παραδοτέων του και την προσκόμιση του αντιστοίχου τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών του.
12.2. Η εξόφληση, θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του Τιμολογίου αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την είσπραξη του Τιμολογίου.
12.3. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει κειμένων Νόμους,
φόρους, τέλη και κρατήσεις (0.1 % υπέρ ΕΑΔΗΣΥ) καθώς και σε παρακράτηση
φόρου Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
13.1. Το υλικό παραγωγής καθώς και οι μελέτες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του
ΕΠΙΣΕΥ το οποίο τηρεί το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το
υλικό που παράγεται, παραδίδεται στο ΕΠΙΣΕΥ από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο ΕΠΙΣΕΥ χωρίς την καταβολή
πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης από τη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος
φροντίζει ο ίδιος για την χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών από τρίτους δικαιούχους
με δικές του δαπάνες. Το ΕΠΙΣΕΥ θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των
υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών Παραδοτέων του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη
μελλοντικών βελτιώσεων των Παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και
πληροφορία που θα του ζητηθεί για αυτά. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου
μέσου κατά του ΕΠΙΣΕΥ από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα των Παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που
χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των Παραδοτέων του, το
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ΕΠΙΣΕΥ οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει και να αμυνθεί,
δικαστικά και εξωδικαστικά με δαπάνες του, για λογαριασμό του ΕΠΙΣΕΥ, έναντι του
τρίτου.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα
κληθεί να καταβάλει το ΕΠΙΣΕΥ εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει το
ΕΠΙΣΕΥ για κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω
αγωγής ή του ένδικου μέσου, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στη Σύμβαση. Το
ηθικό δικαίωμα επί των Παραδοτέων, εφόσον υφίσταται, ανήκει στον Ανάδοχο ή τους
κατά τον Ν.2121/1993 τρίτους. Το σύνολο του υποστηρικτικού υλικού εκδηλώσεων
που θα διαθέσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια Creative Commons.
Η εν λόγω άδεια επιτρέπει στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να
χορηγήσουν μέρος ή το όλον των δικαιωμάτων τους με στόχο την αποφυγή των
προβλημάτων που δημιουργεί η τρέχουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας
στη διανομή της πληροφορίας και της γνώσης.
13.2. Επίσης θα απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση και η ενεχυρίαση των απαιτήσεων
του Αναδόχου, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην των αναγνωρισμένων
Τραπεζών και Ν.Π.Δ.Δ. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης,
διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) το ΕΠΙΣΕΥδεν έχει
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
13.3. Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης,
που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΠΙΣΕΥ, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
13.4.Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το
φυσικό αντικείμενο του έργου (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται
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με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα
της αρχικής σύμβασης.
13.5.Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην
ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
13.6.Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του
Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία του Αναδόχου και/ή του ΕΠΙΣΕΥ
καθώς και σε κάθε άλλο σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
σύμβαση, που θα ακολουθήσει.
13.7.Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών. Ο παρών διαγωνισμός και η
σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτόν, θα διέπεται αποκλειστικά από το
ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπου σε αυτή τη συγγραφή αναφέρεται η λέξη ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εννοείται το «ΕΠΙΣΕΥ»
και όπου η λέξη ΑΝΑΔΟΧΟΣ εννοείται ο Ανάδοχος του έργου που θα ανακηρυχθεί
από τo πρόχειρο διαγωνισμό.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. Μηχανισμός Διερεύνησης Αναγκών
Το παρόν Έργο αφορά στο πρώτο στάδιο του κύκλου του επιχειρηματικού επιταχυντή
που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης «Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και
Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ». Μέσω του Πακέτου Εργασίας 2.21 του
υποέργου 1 της εν λόγω Πράξης υπό τον τίτλο «Μελέτη εφαρμογής της λειτουργίας
του επιχειρηματικού επιταχυντή» θα καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα
αξιολογηθούν για τη συμμετοχή τους τα υποψήφια ερευνητικά / επιχειρηματικά
σχήματα. Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στον κύκλο του επιταχυντή της Δομής
ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ δύνανται να βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης του
ερευνητικού τους project, θα υπάρχει δηλαδή ποικιλομορφία ως προς το στάδιο
εξέλιξης μιας ερευνητικής ιδέας στην αντίστοιχη επιχειρηματική. Σε αυτό το πλαίσιο,
οι ομάδες που θα αξιολογούνται για την υπαγωγή τους στα στάδια επιχειρηματικής
επιτάχυνσης θα υπάγονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
Φοιτητές – ερευνητές (ή ομάδες αυτών) γύρω από μία ερευνητική ιδέα που
επιθυμούν να μετασχηματιστεί σε επιχειρηματικό project.
Ομάδες ερευνητών ή φοιτητών που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν το
επιχειρηματικό project τους.
Επιχειρηματικά σχήματα ερευνητών που στοχεύουν σε αναπροσανατολισμό
των ερευνητικών – επιχειρηματικών στόχων τους για τη βελτίωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
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Στις τρεις ανωτέρω κατηγορίες θα χρειάζεται να παρασχεθεί διαφορετικό πακέτο
συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το επίπεδο επιχειρηματικής ανάπτυξης και
τις ανάγκες που αντιστοιχούν σε αυτό.
Για να διαπιστωθούν οι διαφοροποιημένες ανά κατηγορία ανάγκες, το πρώτο στάδιο
επιχειρηματικής επιτάχυνσης θα αποσκοπεί στην εξακρίβωση των αναγκών
υποστήριξης με στόχο τη διαμόρφωση των κατάλληλων πακέτων υπηρεσιών
συμβουλευτικής για κάθε ερευνητικό σχήμα. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί
λοιπόν η Διάγνωση αναγκών μέσω κατάλληλου Μηχανισμού που θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια της Πράξης. Ο Μηχανισμός θα συνίσταται ουσιαστικά στην ανάπτυξη της
κατάλληλης μεθοδολογίας και των εργαλείων που θα τη συνοδεύουν. Στόχος του
Μηχανισμού Διάγνωσης είναι να εξεταστούν και να ταυτοποιηθούν οι πραγματικές
ανάγκες για συμβουλευτική υποστήριξη ανά κατηγορία συμμετεχόντων, δεδομένης
της προαναφερθείσας κατηγοριοποίησης.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το στάδιο της εφαρμογής του μηχανισμού διάγνωσης
αναγκών στο σύνολο των συμμετεχόντων με απώτερο στόχο την οργάνωση των
ενοτήτων στις οποίες θα πρέπει να παρασχεθεί πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης
και την τελική παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στους ωφελούμενους (Υποέργο 2).
Η Διερεύνηση αναγκών των υποψήφιων ερευνητικών / επιχειρηματικών σχημάτων
και η προσέγγισή τους με την κατάλληλη μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί, θα έχει ως
αποτέλεσμα τον εντοπισμό των πεδίων στα οποία οι ωφελούμενοι της Δομής
οφείλουν να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και αντιστοίχως την
κατάταξή τους στο σωστό στάδιο επιχειρηματικής επιτάχυνσης.
Ο Ανάδοχος του Έργου θα σχεδιάσει τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών, θα
συντάξει την Μεθοδολογία για τη Διερεύνηση τους, περιγράφοντας τις τεχνικές και τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ώστε ανά κατηγορία ομάδων και ανά θεματική
ενότητα να εντοπιστούν οι ανάγκες σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών.

Τη σύνταξη της Μεθοδολογίας θα ακολουθήσει η υποδειγματική εφαρμογή της σε
επιχειρηματικά σχήματα που θα έχουν αιτηθεί και θα επιθυμούν την ένταξή τους στον
κύκλο του επιχειρηματικού επιταχυντή της «Δομής Διασύνδεσης Έρευνας και
Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ». Ο Ανάδοχος του Έργου θα εφαρμόσει τις
τεχνικές και τα εργαλεία που θα έχει αναπτύξει για τη διερεύνηση των αναγκών σε
κατ’ ελάχιστον έξι υποψήφιες, προς ένταξη στον κύκλο του επιταχυντή, ομάδες. Οι
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ομάδες που θα επιλεγούν δύναται να αντιπροσωπεύουν και τις τρεις ανωτέρω
αναφερθείσες κατηγορίες ερευνητικών σχημάτων – υποψήφιων προς εισαγωγή στον
επιχειρηματικό επιταχυντή.
Β. Εκπαιδευτικό Υλικό για την υποστήριξη ερευνητικών σχημάτων
Όπως αναφέρθηκε, κατά το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού ο Ανάδοχος θα αναπτύξει
τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών και θα εφαρμόσει παραδειγματικά την
μεθοδολογία του σε τουλάχιστον έξι μελέτες περίπτωσης – ωφελούμενους. Στο
δεύτερο τμήμα θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βασίζεται στη
τεχνογνωσία που θα παραδώσει ο Ανάδοχος του πρώτου τμήματος και θα στοχεύει
στην ενημέρωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων σε γενικά θέματα
επιχειρηματικότητας.
Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό υλικό που θα παράγει ο Ανάδοχος του δεύτερου
τμήματος , βασισμένος στη μεθοδολογία και στα αποτελέσματα διάγνωσης των έξι
περιπτώσεων του πρώτου τμήματος θα αφορά σε:


Γενικές θεματικές ενότητες που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τη σύσταση
και διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing, τη χρηματοδότηση κλπ.



Ειδικότερες θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν αναδειχθεί κατά τη διάγνωση
των αναγκών, μέσω δηλαδή της εφαρμογής της μεθοδολογίας. Για κάθε μία από
τις ενότητες / θεματικά αντικείμενα θα παραδίδεται πλήρης φάκελος
εκπαιδευτικού υλικού για την ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων και
σχημάτων που θα συμμετάσχουν. Η κάθε θεματική ενότητα θα πρέπει να
συνοδεύεται από παρουσιάσεις ή/και άλλα διαδραστικά εργαλεία εκπαίδευσης
της επιλογής του Αναδόχου.



Έντυπο και ψηφιακό υλικό ανά ενότητα για την υποστήριξη των ωφελούμενων
της Δομής ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ.

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραδώσει ο Ανάδοχος του δεύτερου τμήματος θα
πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί και να ανανεωθεί (με προσθήκη νέων θεματικών
ή αντικατάσταση ήδη υπαρχόντων) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της
συμβουλευτικής υποστήριξης, βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν από τους
ωφελούμενους καθώς και βάσει των εν γένει διαμορφούμενων απαιτήσεων της
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Πράξης.
Το υλικό που θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμο για όλα τα ωφελούμενα επιχειρηματικά
σχήματα της Δομής ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ μέσω του Portal της.
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. Μηχανισμός Διερεύνησης Αναγκών
Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στις συμμετέχουσες ομάδες
προϋποθέτει τον εντοπισμό των αναγκών για υποστήριξη. Οι ανάγκες σε επίπεδο
συμβουλευτικής θα καταγραφούν κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας στα
ερευνητικά – επιχειρηματικά σχήματα. Η μεθοδολογία του Αναδόχου θα πρέπει να
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές για την αποτύπωση των
αναγκών ώστε βάσει αυτής να σχεδιαστούν και να παραμετροποιηθούν τα πακέτα
συμβουλευτικών δράσεων του επιχειρηματικού επιταχυντή για ομάδες ερευνητών.
Λαμβάνοντας υπόψιν της ικανότητες των ομάδων και της δυναμικής που
δημιουργείται από το συνδυασμό με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, θα συνταχθεί
ένα πρώτο επιχειρηματικό σενάριο. Το επιχειρηματικό αυτό σενάριο, αξιολογείται
από την αγορά μέσω της παρουσίασης του σε πιθανούς μελλοντικούς πελάτες. Το
αποτέλεσμα των παρουσιάσεων αυτών αποτελεί το βασικό κριτήριο πάνω στο οποίο
θα προσαρμοστεί το προσχέδιο αυτό, και θα αναπροσαρμόζεται συνεχώς με βάση τα
κριτήρια της αγοράς έως ότου φθάσει σε τελική μορφή. Αυτή είναι μια
επαναλβανόμενη διαδικασία η οποία διαρκεί έως τη στιγμή που όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη (επιχειρηματικές ομάδες-ομάδα διάγνωστικής) ικανοποιήσουν σε υψηλό βαθμό
τα ζητούμενα της βιωσιμότητας, της αγοράς, και των χρηματοοικονομικών
δεδομένων. Το επίπεδο της επίτευξης των στόχων θα καταγράφεται μέσω μιας
διαδικασίας εκτίμησης του κινδύνου και ενός πίνακα αξιολόγησης. Εάν το επίπεδο
επιτυχίας
είναι
υψηλό,
θα
συντάσσονται
επιχειρηματικά
σχέδια
και
χρηματοοικονομικές μελέτες οι οποίες θα υποδεικνύουν τις απαιτούμενες
κεφαλαιακές ανάγκες.
Ο πίνακας αξιολόγησης θα δείχνει την πραγματική ετοιμότητα των επιχειρηματικών
ομάδων πριν αυτές ξεκινήσουν την ίδρυση των επιχειρήσεών τους. Μία πληθώρα
θεμάτων θα αξιολογούνται εδώ, όπως η κατάσταση της πνευματικής ιδιοκτησίας και
του προϊόντος. Εκτός του πίνακα αξιολόγησης, θα διεξάγεται ταυτόχρονα και η
διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων. Εδώ, θα αξιολογούνται τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία, το περιβάλλον-αγορά, η τεχνολογία και οι ανθρώπινοι πόροι του έργου.
Η ομάδα διάγνωσης, θα κάνει μια ακόμη τελική αξιολόγηση. Θα προσπαθείσει να
απαντήσει στο ερώτημα «εάν κάτω από τις δεδομένες συνθήκες θα προχωρούσε
37

στην ίδρυση της επιχείρησης». Συνοπτικά διαδικασία θα περιλαμβάνει τα εξής
στάδια:
•
Σύνθεση μιας εξαιρετικής ομάδας
•
Έρευνα και άναλυση της τεχνολογίας
•
Καθορισμός ενός επιχειρηματικού σεναρίου
•
Συγκέντρωση πληροφοριών από την αγορά
•
Συνεχής επαπροσδιορισμός του επιχειρηματικού σεναρίου
•
Σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και μιας μελέτης χρηματοδότησης
•
Ίδρυση μιας νέας επιχείρησης
Η Μεθοδολογία θα εμπεριέχει τρόπους μάθησης μέσω πρακτικής και μέσω
υφιστάμενων παραδειγμάτων. Θα αναλύει εκτενώς την διαδικασία εκτίμησης
κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση τόσο σε επίπεδο ξεχωριστών
μεταβλητών (πχ ανθρώπινο δυναμικό, πνευματική ιδιοκτησία, τεχνολογία, παραγωγή,
χρηματοοικονομικά δεδομένα κ.α) όσο και σε συνολικό επίπεδο επιχειρηματικού
κινδύνου όπως αυτός προκύπτει από το συνδυασμό όλων των αναφερθέντων.
Επίσης, θα προβλέπει προσεγγιστικά την προσδοκώμενη απόδοση
μέσω της
ανάλυσης του Πίνακα αξιολόγησης. Τέλος, θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις
υλοποίησης Κώδικα Δεοντολογίας πάνω στον οποίο θα χτίζονται σχέσεις
εμπιστοσύνης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα διοργανωθούν δύο (2) εβδομάδες επιχειρηματικότητας
στις οποίες ο Ανάδοχος Θα προχωρήσει στα εξής:
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη διαγνωστική διαδικασία και στον εντοπισμό των
επιχειρηματικών αναγκών
Ανάλυση της μεθοδολογίας της διαγνωστικής που θα ακολουθηθεί
Απάντηση σε ερωτήματα των ομάδων
Πρώτη προσέγγιση με τις ομάδες και ενημέρωση για το επιχειρηματικό
τους εγχείρημα
Ανάλυση σε βάθος των επιχειρηματικών αναγκών

Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά για δύο κυρίως λόγους:
1. κάθε ομάδα που επιθυμεί να ενταχθεί στον επιχειρηματικό επιταχυντή
θα πρέπει να γνωρίζει καλά αγγλικά για να μπορεί μεταξύ άλλων να
επικοινωνεί με coaches της αλλοδαπής και να μπορεί να κατανοεί
διεθνείς όρους
2. παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία που δεν απευθύνεται τουλάχιστον στην
ευρωπαϊκή αγορά, δεν θεωρείται βιώσιμο.
Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και την ορθή αποτύπωση των αναγκών θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία συλλογής δεδομένων όπως ερωτηματολόγια,
ειδικά καταγραφικά δελτία, η τεχνική της διαγνωστικής ανάλυσης όπως και να
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πραγματοποιηθούν δομημένες συνεντεύξεις. Τα εργαλεία που συνθέτουν τον
μηχανισμό διερεύνησης αναγκών των συμμετεχόντων θα αποτελέσουν τη βάση για
την εξαγωγή συμπερασμάτων, την ερμηνεία και την εξήγηση των αναγκών του
συνόλου των ωφελούμενων ερευνητικών σχημάτων. Επιπρόσθετα, θα προσφέρουν
τις απαραίτητες πληροφορίες επί των οποίων θα βασιστεί η ανάπτυξη του
περιεχομένου των δράσεων και η κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος του
συνόλου των ενεργειών της «Δομής Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ».
Ο Ανάδοχος του Έργου θα συντάξει τη μεθοδολογία και θα την παραδώσει, σε μορφή
εγχειριδίου, στην Αναθέτουσα Αρχή. Η μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί από τον
Ανάδοχο για την εκπαίδευση των στελεχών της Δομής ώστε τα τελευταία να είναι στη
συνέχεια ικανά να διαγιγνώσκουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, ο
Ανάδοχος σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο της μεθοδολογίας θα παραδώσει στοιχεία
και υλικό που θα προκύψουν από έξι (6) μελέτες περίπτωσης δυνητικών
συμμετεχόντων στον κύκλο της επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Οι αναφορές για τις έξι
μελέτες περίπτωσης θα χρησιμοποιηθούν ως δείγμα ενημερωτικού υλικού για την
εκπαίδευση τριών στελεχών της Δομής ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ.
Τα στελέχη της Δομής βασισμένα στις μελέτες περίπτωσης που θα έχουν παραδοθεί
και στην εκπαίδευση που θα έχουν λάβει, θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας διάγνωσης αναγκών και στα υπόλοιπα ερευνητικά /
επιχειρηματικά σχήματα που θα συμμετάσχουν στη Δομή.
Η μεθοδολογία και η ανάλυση των μελετών περίπτωσης θα παραδοθούν από τον
Ανάδοχο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για την παράδοση της μεθοδολογίας,
ειδικά σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να προβλεφθεί και η παράδοση των
κατάλληλων τύπων αρχείων (π.χ. υπολογιστικά φύλλα, έντυπα ερωτηματολογίων)
που θα ανταποκρίνονται στα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, με
σκοπό τη δυνατότητα χρήσης τους από τα στελέχη της Δομής για τη συλλογή
στοιχείων και την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Β. Εκπαιδευτικό Υλικό για την υποστήριξη ερευνητικών σχημάτων
Το στάδιο επιχειρηματικής επιτάχυνσης που αναφέρεται στη Διάγνωση των
διαφοροποιημένων αναγκών των συμμετεχόντων σχημάτων (φοιτητών, ερευνητών,
επιχειρηματικών ομάδων που επικεντρώνονται σε ένα τομέα έρευνας-καινοτομίας) θα
περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ανά θεματική
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ενότητα συμβουλευτικής υποστήριξης (όπως αυτές θα αναδειχθούν). Τα αντικείμενα
επί των οποίων θα παραχθεί εκπαιδευτικό θα είναι τουλάχιστον τα εξής:
Β.1 Διαγνωστική επιχειρηματικών σχημάτων
Κωδικοποίηση του μεθοδολογικού μηχανισμού εξεύρεσης αναγκών όπως θα
προκύψουν από το πρώτο τμήμα του παρόντος . Στην παρούσα ενότητα ο ανάδοχος
του δεύτερου τμήματος καλείται να παραμετροποιήσει τη παραχθείσα μεθοδολογία
του πρώτου τμήματος προχωρώντας ουσιαστικά στη μετατροπή της ανωτέρω
άρρητης γνώσης σε ρητή, όπως προτάσσει το νεωτερικό πλαίσιο του υπό
διαμόρφωση επιχειρηματικού επιταχυντή.
Β.2 Επιχειρηματική Στρατηγική - Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου
Στην παρούσα ενότητα θα καταγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης, ανάπτυξης ή
αναμόρφωσης
της
στρατηγικής
του
επιχειρηματικού
εγχειρήματος
ερευνητικής/επιχειρηματικής ομάδας σε συνάρτηση με την αγορά στην οποία
απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία, τον υπάρχοντα ανταγωνισμό, τις ανάγκες για
περαιτέρω έρευνα επί του προτεινόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας, τους βασικούς
στόχους που πρόκειται να καλυφθούν, τις απαιτήσεις σε ανθρώπινους και
κεφαλαιακούς πόρους.
Το υλικό που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα προσφέρει επιπλέον ενημέρωση ως
προς τους βασικούς άξονες για την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τις
απαραίτητες ενέργειες για τον μετασχηματισμό μίας ερευνητικής ιδέας ή ενός
ερευνητικού project στο αντίστοιχο επιχειρηματικό, τις απαιτήσεις για τη σύνταξη ενός
αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα αποτυπώνει πολυεπίπεδα την
επιχειρηματική στρατηγική με στόχο την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου και την
ένταξή του στην επιχειρηματική αγορά.
B.3 Εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικής αξιοποίησης έρευνας
Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι εναλλακτικοί τρόποι επιχειρηματικής αξιοποίησης
ερευνητικού έργου δηλαδή (α) μέσω σύμπραξης με υφιστάμενη επιχείρηση για την
υποστήριξη στην παραγωγή ή διάθεση στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή (β) μέσω
της δημιουργίας νέας επιχείρησης με τη συμμετοχή του ΑΕΙ (εταιρία τεχνοβλαστός) ή
χωρίς αυτήν. Θα αναλυθούν οι ειδικότερες μορφές κάθε επιμέρους εναλλακτικού
τρόπου και θα παρουσιασθούν τα κρίσιμα θεσμικά θέματα όπως ενδεικτικά οι όροι
συμμετοχής ερευνητή ή καθηγητή σε ΑΕΙ, τρόπος συμμετοχής ΑΕΙ σε εταιρία
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τεχνοβλαστό, προϋποθέσεις συνεργασίας ΑΕΙ με υφιστάμενη επιχείρηση με ή χωρίς
παραχώρηση εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας επί ερευνητικού έργου καθώς
και τα κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής για την επιλογή της κατάλληλης μορφής
επιχειρηματικού εγχειρήματος. Θα αποτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
κάθε εναλλακτικής μορφής και οι ειδικότερες απαιτήσεις για ειδικότερες κατηγορίες
εγχειρημάτων επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικού έργου βάσει τυχόν
ιδιαιτεροτήτων (πχ βάσει του ερευνητικού τομέα ή του επιχειρηματικού κλάδου ή
βάσει της σύνθεσης της ερευνητικής ομάδας)

Β.4 Βασικές αρχές επιχειρηματικής λειτουργίας
Στα πλαίσια του Έργου θα αναλυθούν μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που θα
παραδοθεί οι «Βασικές αρχές επιχειρηματικής λειτουργίας». Αναλόγως του σταδίου
ανάπτυξης στο οποίο θα υπάγεται η ερευνητική / επιχειρηματική ομάδα θα
καλυφθούν και οι ακόλουθοι θεματικοί τομείς:
•
Επιλογή του τύπου της επιχείρησης – Διαφορές προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών
•
Κατάρτιση καταστατικού και εγγράφων ίδρυσης
•
Διαδικαστικές προϋποθέσεις και δαπάνες ίδρυσης
•
Απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο
•
Συμφωνία μετόχων
•
Βασικές φορολογικές υποχρεώσεις για την λειτουργία της επιχείρησης Διαφορές προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ΚΟΙΝΣΕΠ)
έναντι κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ) από πλευράς
φορολογίας
•
Αξιολόγηση επιλεγείσας μορφής επιχείρησης (για σχήματα ερευνητών
που έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα)
•
Προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης και προτεινόμενες
διορθωτικές ενέργειες
•
Συμβουλές για τη βελτίωση της λειτουργικότητας μίας επιχείρησης
•
Αλλαγή προσανατολισμού επιχείρησης – διεύρυνση στόχων –
αναπροσανατολισμός δράσεων
•
αλλαγή εταιρικής μορφής – εταιρικός μετασχηματισμός
Β.5 Χρηματοδοτικά εργαλεία
Ο Ανάδοχος του δεύτερου τμήματος θα παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό για την
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ενημέρωση των συμμετεχόντων στο αντικείμενο των υφιστάμενων χρηματοδοτικών
εργαλείων όπως:
α. Τον εταιρικό δανεισμό: απαιτήσεις δανεισμού, δυνατότητες ενυπόθηκων δανείων,
υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων από τραπεζικά ιδρύματα, εκτίμηση ρίσκου για
τον τραπεζικό δανεισμό.
β. Το εταιρικό κεφάλαιο: ύψος απαιτούμενου κεφαλαίου για την έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τον τομέα που αυτή υπάγεται, πηγές
ανεύρεσης αρχικού κεφαλαίου, διαδικασίες πιστοποίησης καταβολής κ.λπ.
γ. Τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών: προσέλκυση venture capital,
χρηματοδότηση από επιχειρηματικούς αγγέλους στη Ελλάδα ή το εξωτερικό,
ανεύρεση των κατάλληλων επενδυτών σύμφωνα με τον τομέα έρευνας, χρήση των
κατάλληλων μηχανισμών για την ανεύρεση επενδυτών, αναζήτηση στρατηγικών ή
παθητικών επενδυτών κ.λπ.
δ. Την αναζήτηση άλλων πηγών και φορέων χρηματοδότησης: παρουσίαση των
εργαλείων που υπάρχουν για την αναζήτηση και διεκδίκηση πηγών χρηματοδότησης
ερευνητικών project από Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά Προγράμματα, βασικά στοιχεία για
την εκπαίδευση στη σύνταξη και υποβολή προς χρηματοδότηση ερευνητικών.

Β.6 Μάρκετινγκ
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί από τον Ανάδοχο του δεύτερου τμήματος θα
παρουσιάζει τις σύγχρονες μορφές marketing (σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο), θα περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία
μιας επιχειρηματικής δράσης με επίκεντρο την έρευνα, τις ενέργειες που απαιτούνται
για την προώθηση των προτεινόμενων προϊόντων, τα μονοπάτια που πρέπει να
διανυθούν για τη σύνδεση με ήδη υπάρχοντα κανάλια επικοινωνίας (εσωτερικού ή/και
εξωτερικού και ανά τομέα προϊόντων - υπηρεσιών). Επιπλέον, θα περιγράφει την
αναγκαιότητα της παρακολούθησης της εξέλιξης της έρευνας και επιτευγμάτων της
στον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης και τη σημασία της συμμετοχής σε
συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, workshops. Το εκπαιδευτικό υλικό θα προσφέρει τα
κατάλληλα εργαλεία για την ανάλυση και κατηγοριοποίηση μεγάλων αγορών και θα
παρουσιάζει τις νέες μεθόδους marketing μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή/και των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο τα ερευνητικά /
επιχειρηματικά σχήματα να γνωρίσουν και αφομοιώσουν επαρκώς τις τεχνικές και τις
μεθόδους του μάρκετινγκ για την εξωστρέφεια του project τους και την ορθή επίτευξη
των στόχων.
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B.7 Χρηματοοικονομική Διαχείριση
Στο εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης ερευνητικών σχημάτων θα παρουσιάζεται η
διεθνής και η ελληνική εμπειρία σχετικά με τον τομέα της χρηματοοικονομικής
διαχείρισης, θα προβάλλεται η δυνατότητα λήψης συμβουλευτικών υπηρεσιών
λογιστικής παρακολούθησης και υποστήριξης , θα παρουσιάζονται οι σύγχρονες
μορφές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, θα πραγματοποιείται διάκριση και
κατηγοριοποίηση των λογιστικών υποχρεώσεων ανάλογα με τη μορφή της
επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ.
Β.8 Πωλήσεις
Ο Ανάδοχος του δεύτερου τμήματος του Έργου θα περιγράψει την υφιστάμενη
κατάσταση στον τομέα των πωλήσεων μέσω καταγραφής παραδειγμάτων σε
ελληνικό και διεθνές επίπεδο, θα αναλύσει τις βασικές μεθόδους ηλεκτρονικού
επιχειρείν, θα καταγράφει τα υφιστάμενα δίκτυα πωλήσεων καθώς και ήδη
δοκιμασμένες τεχνικές πωλήσεων ανά τομέα ερευνητικού πεδίου.
Β.9 Αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων
Στο εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του Έργου θα αναλυθεί η
σημασία της αναζήτησης, εύρεσης και αξιοποίησης των σωστών ανθρώπινων πόρων
για την εξέλιξη ενός επιχειρηματικού project. Θα αναδεικνύεται η ανάγκη
συστηματικής δικτύωσης με το σχετικό ερευνητικό οικοσύστημα, θα τονίζεται η
σπουδαιότητα της διαρκούς εκπαίδευσης και θα προσφέρονται εργαλεία για την
αξιοποίηση εκπαιδευτικών μηχανισμών. Ο Ανάδοχος του δεύτερου τμήματος θα
πρέπει επίσης να αναλύσει τη σημαντικότητα του project management για την ορθή
οργάνωση ενός έργου, τις απαιτήσεις σε θέματα ανθρώπινης συνεργασίας, όπως και
να παρέχει κατευθύνσεις για την βέλτιστη οργάνωσή της σε όλα τα στάδια
υλοποίησης ενός έργου (εκκίνηση συνεργασίας – προετοιμασία έργου μέχρι και την
παράδοσή και προώθησή του στην αγορά).
Β.10 Διαχείριση Καινοτομίας
Στην παρούσα ενότητα ο Ανάδοχος του δευτέρου τμήματος θα παραδώσει
εκπαιδευτικό υλικό που θα επικεντρώνεται σε θέματα καινοτόμου έρευνας και
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παραγωγής καινοτόμων προϊόντων περιγράφοντας: ζητήματα οργάνωσης της
παραγωγής, διεύθυνσης & διαχείρισης, προώθησης και πωλήσεων καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών. Θα αναλύει τα εναλλακτικά δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας, τον τρόπο προστασίας τους και παραχώρησης εκμετάλλευσης αυτών, τις
απαιτήσεις για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, τις συμφωνίες μεταφοράς
τεχνογνωσίας (know-how) και θα τονίζει την ιδιαίτερη σημαντικότητα της συνεχούς
έρευνας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, θέλουν να
δραστηριοποιηθούν ή να παραμείνουν στον τομέα της καινοτομίας. Τέλος θα πρέπει
να γίνεται αναφορά στους κλάδους έρευνας και ανάπτυξης και των δυνατοτήτων που
τους περιστοιχίζουν τόσο για τη βασική και την βιομηχανική έρευνα όσο και για τον
κλάδο της πειραματικής ανάπτυξης.
Β.11 Μεθοδολογία ανάλυσης μιας επιχείρησης
Το κεφάλαιο θα αποτελέσει ένα βασικό μεθοδολογικό οδηγό για τον τρόπο με τον
οποίο γίνεται η καταγραφή και αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων και μεγεθών μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο μιας ανάλυσης case study.
Θα αναλυθούν οι βασικές ενότητες που πρέπει να περιλαμβάνει μια στοιχειώδης
αντίστοιχη ανάλυση όπως π.χ. ανάλυση επιχειρηματικού / κλαδικού περιβάλλοντος,
στόχων, δραστηριοτήτων, οργανωτικών δομών και λειτουργιών, τρόπου διοίκησής
της, πορείας και επιδόσεων της, κ.α.
Επίσης, θα συμπερίλαμβάνεται ένα οπτικό διάγραμμα με τη μορφή πίνακα το οποίο
θα περιγράφει δομικά στοιχεία για τα οποία η επιχείρηση πρέπει να πάρει σημαντικές
αποφάσεις. Συνοπτικά στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται:


Αγορές-στόχοι



Πρόταση αξίας



Κανάλια (επικοινωνία, διανομή, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών)



Σχέσεις με τους πελάτες



Ροές εσόδων



Βασικοί πόροι



Βασικές δραστηριότητες



Βασικοί συνεργάτες
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Δομή κόστους

Β.12 Ζητήματα συναλλαγών και συμβάσεων
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθούν στοιχεία για την στρατηγική, τη
διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος
επιχειρηματικής αξιοποίησης έρευνας, με αφετηρία τις βασικές κατηγορίες
συμβάσεων όπως οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, τις συμβάσεις
συνεργασίας με επιχείρηση για την υποστήριξη στην παραγωγή ή τη διάθεση στην
αγορά ενός νέου προϊόντος, οι συμβάσεις εχεμύθειας, οι συμβάσεις με συνεργάτεςφυσικά πρόσωπα και τις συμβάσεις με χρηματοδότες. Θα επισημανθούν οι διαφορές
μεταξύ αγγλικών και αμερικάνικων προτύπων συμβάσεων έναντι των συμβάσεων
στο ελληνικό δίκαιο, θα περιγραφούν τα βασικά έγγραφα της συναλλακτικής
πρακτικής όπως οι μονομερείς δηλώσεις- Letter of Intent και οι εμπορικές επιστολές.

Γ. Δομή οργάνωσης
εκπαιδευτικού υλικού

του

εκπαιδευτικού

υλικού

-

Μορφή

παράδοσης

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί από τον Ανάδοχο του δεύτερου τμήματος θα
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παραπάνω ενότητες σε ξεχωριστά κεφάλαια
ενός ενιαίου οδηγού, ο οποίος θα πρέπει να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε:
-

Να οργανώνεται το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού σε διακριτές
ενότητες και υποενότητες.
Να περιγράφεται επαρκώς η κάθε ενότητα.
Να εισάγονται οι κατάλληλοι ορισμοί και έννοιες που αφορούν καθένα από τα
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
Να προσφέρονται στοιχεία συνοπτικής παρουσίασης κατάλληλα για την
επεξήγηση και ανάλυση κάθε θεματικής ενότητας, όπως πίνακες,
διαγράμματα, ποσοτικά – ποιοτικά στοιχεία κ.λπ.
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-

-

Να παρέχεται ανά ενότητα κατάλογος με πηγές ώστε να δίνεται η δυνατότητα
στους ωφελούμενους για περαιτέρω έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών.
Να παρέχονται στον αναγνώστη χρηστικές διευκολύνσεις όπως πίνακας
περιεχομένων, ευρετήριο ονομάτων και επιστημονικών εννοιών, παραπομπές
κ.λπ.
Να προσφέρονται στον αναγνώστη υποδείγματα εργασιών και ασκήσεων ανά
θεματικό αντικείμενο.

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του Υποέργου 2 θα παραδώσει για όλες τις ανωτέρω
ενότητες (Β1-Β10) αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. Το
σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού
θα πρέπει να είναι επαρκούς ανάπτυξης
(ενδεικτική έκταση: τουλάχιστον 100 σελίδες). Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναλύει όλες
τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες κατά τρόπο που να επιτρέπει τη χρήση του
ως εκπαιδευτικού οδηγού για γενικά θέματα επιχειρηματικής ενημέρωσης
ερευνητικών σχημάτων.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος του δεύτερου τμήματος καλείται να παραδώσει, πέραν του
(ψηφιακού και έντυπου) οδηγού, εκπαιδευτικά φυλλάδια για κάθε μία από τις
ανωτέρω θεματικές ενότητες με επιγραμματική ανάλυσή αυτής και των βασικών
σημείων που τη συνθέτουν.
Το τελικό υλικό θα αναπαράγεται (έντυπα και ηλεκτρονικά) σε συνεννόηση με την
Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου, ενώ θα αναρτάται τακτικά
στο Portal της Δομής ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από το
σύνολο των συμμετεχόντων ερευνητικών σχημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα
διατίθεται με άδεια Creative Commons.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
1.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Α. Παραδοτέα Τμήματος 1
Μηχανισμός Διερεύνησης Αναγκών:
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Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας Διάγνωσης Αναγκών Ερευνητικών Σχημάτων.
Εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών (Μεθοδολογίας) σε έξι
μελέτες περιπτώσεις σχημάτων της Δομής.
Υλικό που θα προκύψει από την ανάλυση και καταγραφή των έξι μελετών
περίπτωσης καθώς και από τις εκδηλώσεις των εβδομάδων
επιχειρηματικότητας .
Εκπαίδευση των στελεχών της Δομής και των ατόμων που θα αναλάβουν
εφεξής την εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών των Ερευνητικών
σχημάτων

Β. Παραδοτέα Τμήματος 2
Εκπαιδευτικό Υλικού για την Υποστήριξη των Ερευνητικών Σχημάτων:
 Εκπαιδευτικό υλικό – οδηγός υποστήριξης ερευνητικών σχημάτων σε γενικά
θέματα επιχειρηματικής ενημέρωσης (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή).
 εκπαιδευτικά φυλλάδια για κάθε μία από τις θεματικές ενότητες
 παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένο στις
εκάστοτε ανάγκες που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του Μηχανισμού
Διάγνωσης Ερευνητικών Σχημάτων.
 Συνεργασία με τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη Διαγνωστική των
Ερευνητικών Σχημάτων αλλά και μηνιαίες συναντήσεις με τις ερευνητικές
ομάδες/ωφελούμενους και τα στελέχη του κόμβου προς επίτευξη της
αποτελεσματικότερης υλοποίησης του συνόλου του παραδοτέου

2.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Α. Παραδοτέα Μηχανισμού Διερεύνησης Αναγκών:
 Το Εγχειρίδιο με την Μεθοδολογία Διάγνωσης Αναγκών και το Υλικό που θα
αναφέρεται στις έξι μελέτες περίπτωσης (Παραδοτέο 1) θα πρέπει να παραδοθούν
εντός των πρώτων δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 Η εφαρμογή του Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών (Μεθοδολογία) στις μελέτες
περίπτωσης θα πρέπει να ξεκινήσει εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
 Εκπαίδευση των στελεχών της Δομής και των ατόμων που θα αναλάβουν
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εφεξής την εφαρμογή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών των Ερευνητικών
σχημάτων
Β. Παραδοτέα Εκπαιδευτικού Υλικού για την Υποστήριξη των Ερευνητικών
Σχημάτων:
Το εκπαιδευτικό υλικό για τα ερευνητικά σχήματα (Παραδοτέο 2) θα παραδίδεται
σταδιακά ως ακολούθως:
 Εκπαιδευτικό υλικό – οδηγός υποστήριξης ερευνητικών σχημάτων σε γενικά
θέματα επιχειρηματικής ενημέρωσης (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή) θα παραδοθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή δύο μήνες από τη λήξη του Παραδοτέου Α.
 Τα εκπαιδευτικά φυλλάδια θα παραδίδονται τμηματικά και μέχρι τη λήξη της
Πράξης στις 31/10/15.
 Η παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένο στις
εκάστοτε ανάγκες που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του Μηχανισμού
Διάγνωσης Ερευνητικών Σχημάτων. θα παραδίδεται τμηματικά (μηνιαία) και μέχρι τη
λήξη της Πράξης στις 31/10/15.
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