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Μονάδα Β’
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: A. Πολυδωρόπουλος
Τηλ.: 2613 613683
Fax: 2610 461126

Προς:
1. MOSAIC ΚΟΙΝΣΕΠ
Ερμού 112, Πάτρα
e-mail: hello@mosaic-hub.gr
2. Σπύρος Αγοργιανίτης
Realiscape Typorama
Παναχαΐδος Αθηνάς 17, ΚαστελλόΚαμπος, Πάτρα
e-mail: agorian@typorama.gr
3. ΚΟΤΣΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με διακριτικό
τίτλο «ENALIA EVENTS»
Κανακάρη 95-97, Πάτρα
e-mail: info@enaliaevents.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»

Αναθέτουσα Αρχή
Χρηματοδότηση

Κωδικός Έργου
CPV
Διαδικασία Ανάθεσης / Κριτήριο
Ανάθεσης
Συνολική προ εκτιμώμενη αμοιβή
Διάρκεια ισχύος προσφορών

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας
Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 - “Creative@Hubs”
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας
και Ιταλίας
(ΣΑΕΠ 301/6, ενάριθμος 2019ΕΠ30160009)
MIS 5041432
79400000-8
(Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης)
Απευθείας Ανάθεση βάσει του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών
Σελίδα 1
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Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη
χαρτοσήμου»
6. Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
7. Τον Ν.4738/2020 - ΦΕΚ 207/Α/27-10-2020 περί Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης
ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43) και του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
11. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-2011)
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/11-42012).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του
Ν 4782/2021.
14. Την υπ’ αριθμόν 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί αποδοχής από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του ευρωπαϊκού
έργου με τίτλο «CREATIVE@HUBS (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω
συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of creative industries
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

via hubs) για λογαριασμό της Π.Δ.Ε» (ΑΔΑ ΨΓ3ΛΟΡΕΒ-ΨΤΡ). Έργου συγχρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και
την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.
Το από 20/08/2019 υπογραμμένο “Subsidy Contract” μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου Π.Δ.Ε.
(RWG) και της Διαχειριστικής Αρχής Managing Authority of the Cooperation Programme
“Interreg V-B GREECE – ITALY 2014-2020 (No I6/1.1/56), όπως τροποποιήθηκε στις
24/08/2022 και ισχύει.
Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου CREATIVE@HUBs.
Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1427.
Την υπ. αριθ. 1208/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Την υπ’ αριθ. 29/2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3753/11-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011401572) αίτημα της Μονάδας Α’ του
ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3793/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011412548) Απόφασης έγκρισης
Διάθεσης Πίστωσης.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3794/12-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011412423) Απόφασης έγκρισης
Διάθεσης Πίστωσης.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να αναθέσει την
υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVE@HUBs»
του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020,
εκτιμώμενης αξίας έως 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων
κρατήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στα γραφεία του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, 1ος
όροφος).
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Η προσφορά τοποθετείται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένη και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις:
Α) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της
επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας).
Β) Τον πλήρη τίτλο και την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, ΤΚ 26441, Πάτρα)
Γ) Την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVE@HUBs του
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020»
Δ) Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
79Α του ν. 4412/2016, στην οποία να αναγράφεται ότι :
1. Η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της υπ’
αριθ. Πρωτ. …………./………..-10-2022 Πρόσκλησης του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα,
2. Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή.
3. Δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύουν,
4. Πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016,
5. Τα δεδομένα του εναρμονίζονται πλήρως με τις εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου
4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29- 8-2019) και τις διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν.
6. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο και διαθέτει εμπειρία ή

ενασχόληση στον κλάδο των δημιουργικών βιομηχανιών.
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7. Ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής
προσφοράς του.
β) Σύντομο προφίλ του οικονομικού φορέα
γ) Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Υπηρεσία βάσει του συνημμένου Υποδείγματος. Η
οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να μην
υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό που αναφέρει η παρούσα Πρόσκληση.
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον
ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο φορέας που θα κληθεί να υπογράψει τη
σύμβαση, οφείλει να υποβάλει:

 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας


Γενικό Πιστοποιητικό (μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό
για τις ατομικές επιχειρήσεις περί μη πτώχευσης, αίτησης για πτώχευση και μη
θέσης σε εκκαθάριση με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την
υποβολή του. Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του γενικού
πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ θα πρέπει να προσκομιστεί πρωτότυπο
πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
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Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται
στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας



Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή σας σε αυτό που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του



Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, ΤΚ 26441, Πάτρα) κ. Στάθης Παπαχριστόπουλος
(τηλ. 2613 613670, email: spapaxristopoulos@ptapde.gr).
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι γενικοί όροι της σύμβασης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε με το
Ν.2218/1994 στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας, και από το 2011 υπάγεται στην αιρετή
Περιφέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3852/2010 ("Καλλικράτης").
Αντικείμενο των εργασιών του Ταμείου αποτελεί η διαχείριση των πιστώσεων του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για λογαριασμό της Περιφέρειας, κι άλλων
χρηματοδοτήσεων που αφορούν σε αναπτυξιακά προγράμματα και ανατίθενται σε αυτό
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης διαχειρίζεται και υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα με σκοπό την μετάδοση καλών
πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ότι αφορά τον περιφερειακό αναπτυξιακό
σχεδιασμό και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.
Η Μονάδα Επιστημονικό-τεχνικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έχει
μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της τεχνικής υποστήριξης της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της
εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η
περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί πλήρως
μηχανογραφημένο περιβάλλον ενώ διαθέτει μεταξύ άλλων πληροφοριακό σύστημα για την
παρακολούθηση των έργων.
2. ΤΟ ΕΡΓΟ CREATIVE@HUBs
To έργο CREATIVE@HUBs (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων
δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of creative industries via hubs)
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020. Πιο
συγκεκριμένα, είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και
Ιταλίας.
Έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 51 μηνών, από 1-7-2019 έως 30-9-2023 και με συνολικό
προϋπολογισμό 10 εκ. €, συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακό Ταμείο
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Ανάπτυξης ως επικεφαλής εταίρος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου, και η
Περιφέρεια της Απουλίας (Ιταλία).
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του έργου CREATIVE@HUBS στοχεύει στη δημιουργία
συνεργατικών χώρων – κόμβων (HUBs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Creative Industries). Οι
«Δημιουργικές Επιχειρήσεις» συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς ενίσχυσης της
παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες αποτελούνται από τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ, την
αρχιτεκτονική, τις τέχνες και τη βιοτεχνία, το σχεδιασμό, τη μόδα, την ταινία, το βίντεο, τη
φωτογραφία, τη μουσική κ.λπ. και έχουν ουσιαστικά ως βασική τους δραστηριότητα την
«ικανότητα δημιουργίας». Ενδεικτικοί τομείς των προτεινόμενων Δημιουργικών Επιχειρήσεων
στο πλαίσιο της πρότασης είναι τα θέατρα, ο κινηματογράφος, η τέχνη του δρόμου, τα
αρωματικά φυτά, οι νέες τεχνολογίες με έμφαση σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί μια ενισχυμένη συνέργεια μεταξύ των
δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η
ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας. Συγκεκριμένα
προβλέπονται τα κάτωθι:
- Η ίδρυση και δημιουργία συνεργατικών χώρων δικτύωσης (HUBs) που απευθύνονται σε νέες ή
αναδυόμενες επιχειρήσεις, διαθέτοντας χώρο συνεργασίας (co-working spaces) και πρόσβασης
σε ένα δίκτυο παραγόντων και φορέων. Τα HUBs θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της
καινοτομίας μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων και στη δημιουργία συνεργιών με
παρόμοιους φορείς μέσω εταιρικών συμφωνιών. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν και θα
λειτουργήσουν επιχειρηματικά HUBs που θα κατευθύνουν στην ανάλυση των βασικών
συντελεστών επιτυχίας και των κριτηρίων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων των τεσσάρων
Περιφερειών.
- Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης μέσω της χρήσης WEB2.0
περιβάλλοντος, όπου θα συνδέει τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) με τη
Δημόσια Διοίκηση, τα Επιμελητήρια και με Ακαδημαϊκά -Ερευνητικά και Παραγωγικά Κέντρα.
Στόχος της δικτύωσης είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και η κατάλληλη υποδομή
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για την ανάπτυξη εργαλείων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και σε λοιπούς
ενδιαφερόμενους
- Η διοργάνωση μίας σειράς δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των
εγκατεστημένων κόμβων δικτύωσης (HUBs), τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διασυνοριακό
επίπεδο, με σκοπό τη σωστή αξιοποίηση των ωφελειών που επιτυγχάνονται μέσα από την
υλοποίηση του Έργου.
- Η αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στην ΠΔΕ ως εξής:
• Η αξιοποίηση χώρου στο Διοικητήριο Ηλείας (εκσυγχρονισμός αιθουσών συνεδριάσεων και
χώρου εκδηλώσεων στο ισόγειο με παράλληλη αξιοποίηση χώρων γραφείου για δημιουργία
HUB)
• Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο κτίριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι και σε
παραχωρηθέν από το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας χώρο στα γραφεία του στο Αγρίνιο για
δημιουργία HUB.
•

Ο εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση κτιρίου της ΠΔΕ στη Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου να

δημιουργηθεί ο βασικός χώρος HUB (κόμβος καινοτομίας δημιουργικής βιομηχανίας) στην
Πάτρα.
Η υλοποίηση του έργου διακρίνεται σε συνολικά έξι (6) πακέτα εργασίας τα οποία έχουν τους
ακόλουθους τίτλους:
Πακέτο Εργασίας 1: WP1 - Project Management and Coordination
Πακέτο Εργασίας 2: WP2 - Project Communication & Dissemination
Πακέτο Εργασίας 3: WP3 - Creative Industries and hubs
Πακέτο Εργασίας 4: WP4 - Regional and cross-border networking of "creative industries" SMEs
Πακέτο Εργασίας 5: WP5 - Pilot activities to support exploitation and sustainability of the HUBs
Πακέτο Εργασίας 6: WP6 - Activities implemented outside of the Programme Area
Εκ των οποίων, το ΠΤΑ/ΠΔΕ έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΠΔΕ την ευθύνη υλοποίησης των
πακέτων εργασίας 1, 2, 5 και 6. Τα πακέτα εργασίας 3 και 4 (καθώς και το παραδοτέο 1.1.3) η
Περιφέρεια τα εκτελεί μέσω προγραμματικής σύμβασης σε συνεργασία με άλλους 5 φορείς και
συγκεκριμένα τα 3 Εμπορικά-Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας, το ΙΤΥΕ-Διόφαντος και
το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών
υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο πιλοτικών δραστηριοτήτων για την
υποστήριξη της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των Κόμβων (Hubs) του έργου. Ειδικότερα,
αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το συντονισμό
και την επίβλεψη της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός Διασυνοριακού Διαγωνισμού
Ανοικτής Καινοτομίας στον τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.
Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας Ανοικτής Καινοτομίας που έχει αναπτυχθεί από το
ΠΤΑ/ΠΔΕ (www.pde-oip.gr) θα υλοποιηθεί διασυνοριακός διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών,
μέσω του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους συμμετέχουν στις δράσεις των
συνεργατικών χώρων δικτύωσης (Hubs) να αναπτύξουν τις ιδέες τους ή/και κοινά projects και να
επιβραβευθούν με πρόσθετες εξατομικευμένες υπηρεσίες (π.χ. ανάπτυξη επιχειρηματικής
ταυτότητας, προωθητικές ενέργειες και ενέργειες δικτύωσης με κόμβους εντός ή/και εκτός της
περιοχής του Προγράμματος, κ.λπ.).
Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο Παραδοτέο 5.1.3 «Διασυνοριακός Διαγωνισμός Ανοικτής
Καινοτομίας» (D5.1.3 “Cross-Border Open Innovation Contest”) του Πακέτου Εργασίας 5 (WP5:
Pilot activities to support exploitation and sustainability of the Hubs - Πιλοτικές δραστηριότητες
για την υποστήριξη της αξιοποίησης και της βιωσιμότητας των Κόμβων) του έργου
CREATIVE@HUBs, όπως φαίνεται στη συνέχεια και αναλύεται παρακάτω.

Πακέτο
Εργασί
ας

ΠΕ 5
(WP5)

Αριθμός
Παραδοτέ
ου

Π 5.1.3
(D 5.1.3)

Τίτλος του
παραδοτέου
Διασυνοριακός
Διαγωνισμός
Ανοικτής
Καινοτομίας
(Cross-Border
Open
Innovation
Contest)

Αντικείμενο του παραδοτέου

Συντονισμός της διοργάνωσης και
διεξαγωγής του Διασυνοριακού
Διαγωνισμού Ανοικτής Καινοτομίας,
με επίβλεψη-παρακολούθηση και
υποστήριξη, σε όλα τα στάδια του. Η
υλοποίηση του παραδοτέου, θα γίνει
με την αξιοποίηση της πλατφόρμας
ανοιχτής καινοτομίας (www.pdeoip.gr) του ΠΤΑ/ΠΔΕ.
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναλυτικότερα, το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως:
 Συνεργασία με την Ομάδα Έργου της Αναθέτουσας Αρχής για την αξιοποίηση της
πρόσφατης πλατφόρμας Ανοικτής Καινοτομίας του ΠΤΑ/ΠΔΕ (www.pde-oip.gr) για την
ανακοίνωση και διεξαγωγή του διασυνοριακού διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών.
 Διαχείριση περιεχομένου (ανάρτηση διαγωνισμού, δημιουργία θεματικών ενοτήτων,
ανακοινώσεις, προβολή αποτελεσμάτων διαγωνισμού κλπ).
 Διαρκής υποστήριξη των χρηστών, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, στην χρήση
της πλατφόρμας (π.χ. παρακολούθηση και έλεγχος των εγγραφών, διαχείριση
ερωτήσεων/απαντήσεων, υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων συμμετοχής κ.λ.π.).
 Συνεργασία με τους φορείς της προγραμματικής σύμβασης που εμπλέκονται στην
υλοποίηση του Διασυνοριακού Διαγωνισμού Ανοικτής Καινοτομίας, ήτοι:
-

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», για τη
διασφάλιση διασύνδεσης της πλατφόρμας Open Innovation Platform με τα
υπάρχοντα e-tools του έργου CREATIVE@HUBs.

-

Τα Επιμελητήρια: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, για τις υπηρεσίες
βράβευσης του διαγωνισμού, οι οποίες θα καθοριστούν με τη συνδρομή και των 8
κόμβων των εταίρων του έργου για την κάλυψη των τοπικών και διασυνοριακών
αναγκών.

 Συνεργασία με τις ομάδες εργασίας των 8 Κόμβων του έργου για τη συμμετοχή των
μελών (ωφελουμένων) των HUBs στη διαδικασία του διαγωνισμού.
 Συντονισμός για την ανάπτυξη των θεματικών πεδίων του διαγωνισμού σε συνεργασία
με τους εταίρους του έργου.
 Κατάρτιση προδιαγραφών για τον τρόπο συμμετοχής καθώς και αξιολόγησης του
διαγωνισμού και παροχή υποδειγμάτων (ενδεικτικά: φόρμα/διαδικασία συμμετοχής,
φύλλα αξιολόγησης, κλπ.).
 Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εταίρους του έργου για τον συντονισμό
και την υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης (αποστολή και συλλογή προτάσεων και
φύλλων αξιολόγησης και διαμόρφωση τελικών αποτελεσμάτων ανά θεματικό πεδίο).
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 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα εμπλεκόμενα μέρη διαχείρισης του
Διαγωνισμού.
 Ενέργειες διάχυσης και επικοινωνίας του Διαγωνισμού, όπως:
-

Ενημερώσεις στα social-media του έργου και πέραν αυτών.

-

Παραγωγή Δελτίων Τύπου (τουλάχιστον 2) στα ελληνικά και αγγλικά.

-

Διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακοίνωση/παρουσίαση του διαγωνισμού καθώς
και εκδήλωσης βράβευσης και δικτύωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στην έδρα της Περιφέρειας
ή ηλεκτρονικά, κατόπιν έγκρισης της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.

 Υπηρεσίες βράβευσης: Εξασφάλιση για μία βραβευθείσα πρόταση (έως 3 άτομα) της
συμμετοχής της σε μια έκθεση του εξωτερικού (Φρανκφούρτη ή Παρίσι) συναφούς
αντικειμένου, καλύπτοντας τα οργανωτικά κόστη της έκθεσης (συμπεριλαμβανομένης της
συνοδείας και b2b συναντήσεων), πλην των εξόδων μετακίνησης και διαμονής της
βραβευθείσας ομάδας, τα οποία θα καλυφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον η
ημερομηνία διεξαγωγής είναι συμβατή με την περίοδο επιλεξιμότητας της δράσης. Σε
διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος θα διασφαλίσει την διασύνδεση μιας βραβευθείσας
πρότασης (έως 3 άτομα) με ένα πρόγραμμα επώασης, ή θα παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης
(coaching) για την προετοιμασία της συμμετοχής της βραβευθείσας ομάδας σε ένα pitching
event (πχ στην προσεχή έκθεση Patras IQ 2023) ή στην αναζήτηση χρηματοδότησης.

Στάδια σύμβασης - Παραδοτέα
 Παραδοτέο 1ου Σταδίου: Αναφορά ενεργειών συντονισμού και προετοιμασίας
του διαγωνισμού και σχέδιο ανακοίνωσης/πρόσκλησης του διαγωνισμού.
 Παραδοτέο 2ου Σταδίου: Αναφορά ενεργειών υποστήριξης των συμμετοχών,
καταγραφή των υποβληθεισών προτάσεων και πρακτικά διαδικασίας
αξιολόγησης των προτάσεων ανά θεματική ενότητα.
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 Παραδοτέο 3ου Σταδίου: Αναφορά παρουσίασης και βράβευσης των καλύτερων
προτάσεων.
 Παραδοτέο 4ου Σταδίου: Τελική αναφορά των υπηρεσιών βράβευσης και
πεπραγμένων για το σύνολο της δράσης.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο διασυνοριακός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα. Οι υπηρεσίες βράβευσης
δύναται να διεξαχθούν και στην Ελληνική, ανάλογα με τις βραβευθείσες ιδέες.
Το παραδοτέο κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνεται σε μια έκθεση αναφοράς (Reference
Report) στην αγγλική γλώσσα με μια συνοπτική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, και θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
Το σύνολο των παραδοτέων πρέπει να είναι ελεύθερα παντός είδους πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον
Εργοδότη – Αναθέτουσα Αρχή, με την αποδοχή του παραδοτέου.
Η παραλαβή όλων των παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
της Σύμβασης που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ως τόπος παράδοσης των παραδοτέων ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ - ΠΔΕ,
Διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, Πάτρα – 1ος όροφος) ή/και
σύμφωνα με τις ανάγκες των προδιαγραφών των υπηρεσιών του Αναδόχου. Δαπάνες οι οποίες
θα προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για συναντήσεις και συνεργασίες με την ομάδα
έργου του ΠΤΑ-ΠΔΕ ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση για τις ανάγκες εκτέλεσης της σύμβασης,
εντός ή εκτός της ΠΔΕ, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική επικοινωνία (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιασκέψεων) με την
ομάδα έργου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις της ομάδας έργου και τις ανάγκες του
έργου.
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6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται από την υπογραφή της σύμβασης
έως την 21η Ιανουαρίου 2023. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί (παραταθεί) η διάρκεια
υλοποίησης του παραδοτέου 5.1.3 του έργου, θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και η ημερομηνία
λήξης των υπηρεσιών της σύμβασης, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Σε περίπτωση τροποποίησης, αυτή θα κοινοποιείται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς
τον ανάδοχο, ο οποίος θα οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.
Στη συνέχεια παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών του έργου το οποίο καθορίζει και
τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους σταδίων της σύμβασης. Οι επιμέρους
προθεσμίες δύνανται να τροποποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής
παρακολούθησης, αναλόγως με τις ανάγκες του έργου, εφόσον απαιτηθεί.

Παραδοτέο /
Αντικείμενο

5.1.3.
Διασυνοριακός
Ανοιχτός
Διαγωνισμός
Καινοτομίας
/
Συντονισμός της
διαδικασίας
διοργάνωσης και
διεξαγωγής του
Διασυνοριακού
Ανοιχτού
Διαγωνισμού
Καινοτομίας
Ιδεών,
με
επίβλεψηπαρακολούθηση
και
τεχνική
υποστήριξη,
σε
όλα τα στάδια του

Επιμέρους δράσεις / Μήνες

1ο Στάδιο: Ενέργειες συντονισμού και προετοιμασίας
του διαγωνισμού και σχέδιο ανακοίνωσης/πρόσκλησης
του διαγωνισμού

10
ος’
22

11
ος’
22

x

x

2ο Στάδιο: Ενέργειες υποστήριξης των συμμετοχών,
καταγραφή των υποβληθεισών προτάσεων και της
διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων ανά θεματική
ενότητα.

x

3ο Στάδιο: Εκδήλωση παρουσίασης και βράβευσης των
καλύτερων προτάσεων

12
ος’
22

1ος
’2
3

X

x

x

4ο Στάδιο: Υπηρεσίες βράβευσης και αναφορά
πεπραγμένων για το σύνολο της δράσης.

x

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Έργο CREATIVE@HUBS του Προγράμματος
Ελλάδα-Ιταλία

2014-2020

(ΣΑΕΠ

301/6,

ενάριθμος
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συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ως εξής:


18% του συμβατικού ποσού με την έκδοση της ανακοίνωσης – πρόσκλησης του

διαγωνισμού.


42% του συμβατικού ποσού με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθεισών

προτάσεων


25% του συμβατικού ποσού με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρουσίασης και

βράβευσης των καλύτερων προτάσεων


15% του συμβατικού ποσού με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και την παραλαβή της

τελικής αναφοράς του παραδοτέου της σύμβασης.
Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ κατόπιν της έκδοσης του σχετικού φορολογικού στοιχείου και
την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
κατά το χρόνο πληρωμής. Προϋπόθεση για την πληρωμή κάθε δόσης αποτελεί η αποδοχή των
παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής και η
έκδοση σχετικού πρακτικού.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου που θα εκδώσει ο Ανάδοχος θα
διενεργηθεί παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του
Ν.4172/2013 για την οποία θα εκδοθεί από το ΠΤΑ/ΠΔΕ ειδική προς τούτο βεβαίωση, την οποία
θα παραδώσει στον Ανάδοχο.
Επίσης, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 του
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Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α 59/17.03.2022) και ισχύει.
Επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και κράτηση πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ,
ήτοι 3,6%.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής, και ιδίως: α) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη
συμφέρον, β) εάν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή των αναγκών και η εκτέλεση δεν ενδιαφέρει
πλέον την αναθέτουσα αρχή.
Κατά τα λοιπά, η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για την
επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης αρμόδια είναι τα
δικαστήρια Πατρών.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ
Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα
υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά στο έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVE@HUBs» του
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. …………………… Πρόσκληση του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους:
Αριθ.
Αξία χωρίς ΦΠΑ Αξία με ΦΠΑ σε
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παρα
Αντικείμενο παραδοτέου
σε Ευρώ
Ευρώ
Τίτλος του
δοτέ
παραδοτέου
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ου
Συντονισμός της διαδικασίας
διοργάνωσης και διεξαγωγής του
Διασυνοριακού Διαγωνισμού Ανοικτής
Διασυνοριακός
Καινοτομίας, με επίβλεψηΔιαγωνισμός
παρακολούθηση και τεχνική
5.1.3
Ανοικτής
υποστήριξη, σε όλα τα στάδια του. Η
Καινοτομίας
υλοποίηση του παραδοτέου, θα γίνει
με την αξιοποίηση της πλατφόρμας
ανοιχτής καινοτομίας (www.pdeoip.gr) του ΠΤΑ/ΠΔΕ.
Ολογράφως …….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)
Αριθμητικώς ………
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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