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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575520-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
2020/S 233-575520

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ταχ. διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 και Αμερικής
Πόλη: Πάτρα
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα
Ταχ. κωδικός: 264 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανδρέας Πολυδωρόπουλος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apolydoropoulos@ptapde.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613613683
Φαξ:  +30 2610461126
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ptapde.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.ptapde.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.ptapde.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μηχανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.
Αριθμός αναφοράς: 102080

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η δράση αφορά στη λειτουργία μηχανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας (Μ.Σ.Ε.) στην Περιφέρεια 
Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, ώστε να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό «φυσικό τόπο» στήριξης τής επιχειρηματικότητας, 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ. Κατά τη λειτουργία του μηχανισμού, οι ωφελούμενοι θα επισκέπτονται ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους, όπου και θα λαμβάνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση ή/και συμβουλευτική σε θέματα 
επιχειρηματικότητας, αλλά και σχετικά με τη δυνατότητα δικτύωσής τους με ακαδημαϊκά / ερευνητικά κέντρα 
ή/και άλλες επιχειρήσεις του τομέα ενδιαφέροντός τους, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΛΛΑΔΟΣ, με στόχο την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειάς τους.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 936 500.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79300000 Έρευνα αγοράς και οικονομική έρευνα δημοσκοπήσεις και στατιστικές

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού στήριξης επιχειρηματικότητας (Μ.Σ.Ε.) 
της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο τής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας (Π.Σ.Ε.Ε.). 
Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:
1) επιχειρησιακή λειτουργία του Μ.Σ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ και εξασφάλιση τού φυσικού χώρου του 
με κάλυψη όλων των γεωγραφικών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ·
2) δημιουργία «κεντρικών» εργαλείων υποστήριξης της λειτουργίας του Μ.Σ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ 
και ιδίως, βάση δεδομένων επιχειρήσεων, ιστοχώρος - διαδικτυακή πύλη του Μ.Σ.Ε., υποδείγματα, πρότυπα, 
οδηγοί και εργαλεία, που θα αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις·
3) λειτουργία «Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας» στην Περιφέρεια Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ, βασική αρμοδιότητα 
του οποίου θα είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας στην εφαρμογή της στρατηγικής της Περιφέρειας, για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας·
4) σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής και επικοινωνίας της λειτουργίας και των υπηρεσιών που 
παρέχει ο Μηχανισμός στήριξης επιχειρηματικότητας·
5) ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων συνεκτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, που εστιάζει στην 
ενδυνάμωση της ικανότητάς τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν την 
επιχειρηματικότητά τους, έτσι ώστε να διατηρήσουν / επεκτείνουν / αναβαθμίσουν την επιχείρηση στους 
κλάδους της Π.Σ.Ε.Ε..

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1) Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο, κατανόηση του περιβάλλοντος, των 
αναγκών και προτεραιοτήτων του έργου / Στάθμιση: 10 %
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2) Προσφερόμενες υποδομές, εξοπλισμός και ηλεκτρονικές εφαρμογές για το 
έργο / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3) Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4) Προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας 
και παρακολούθησης της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας / Στάθμιση: 
10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ5) Προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες έμμεσων ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Στάθμιση: 20 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ6) Προσφερόμενες υπηρεσίες προβολής, στρατηγικής επικοινωνίας και 
μετάπτωσης του μηχανισμού στήριξης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, αξιολόγηση προσφερόμενων 
υπηρεσιών / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ7) Οργάνωση παραδοτέων, καταλληλότητα και ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος του έργου / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ8) Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του έργου / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ9) Εμπειρία, οργάνωση και καταλληλότητα διαμόρφωσης της ομάδας έργου / 
Στάθμιση: 20 %
Τιμή - Στάθμιση: 15 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 936 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
50 % της αρχικής διάρκειας, υπό την αίρεση της περιόδου επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014 - 
2020.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Κωδικός ΟΠΣ 5063783, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική ΕΛΛΑΔΑ 2014 - 2020» (συγχρηματοδότηση 
από Ε.Τ.Π.Α.).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
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III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2 % της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ.1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της διακήρυξης.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/01/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/01/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
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VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών ορίζονται στο κεφάλαιο 3.4) της διακήρυξης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/11/2020
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