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Κομοτηνή 15/02/2012 
Αρ. Πρωτ.69 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης και επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία δομών ελέγχου της αγοράς»  

1. Αναθέτουσα Αρχή  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΒΕΡ), Ταχ. Διεύθυνση : Καβείρων 12, Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή, Τηλέφωνο: 25310 22547 Φαξ: 25310 
25866, E - mail: info@everodopi.gr, Υπεύθυνος: Όλγα Ζήση 
2. Πρόγραμμα, Άξονας και Μέτρο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, Άξονας 3 «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι»,Μέτρο 3.3 «Προώθηση της συνεργασίας 
ανάμεσα σε Ερευνητικά, Τεχνολογικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιχειρηματικούς φορείς» 
3. Στόχος - Περιγραφή του έργου  
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη του ΕΒΕΡ στην υλοποίηση τριών δράσεων του 3ου πακέτου εργασίας «Μελέτες - Έρευνες» της πράξης, οι οποίες αφορούν 
αφενός στην μελέτη και κατηγοριοποίηση των αναγκών σε σήματα συμμόρφωσης, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη διασυνοριακή περιοχή, αφετέρου στην 
ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων για τη θέσπιση ενός πλήρους συστήματος ελέγχου ποιότητας στη διασυνοριακή περιοχή, σύμφωνα και με το πλήρες κείμενο της διακήρυξης. 
4. Προϋπολογισμός 
Είκοσι μία χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (21.138,21€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% αξίας τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και 
εβδομήντα εννέα λεπτών (4.861,79€). Σύνολο Είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (26.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. 
5. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, προσφορά, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.  
6. Δικαίωμα Συμμετοχής  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και: α) λειτουργούν τουλάχιστον επί τρία έτη, β) 
διαθέτουν χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία ορίζεται με βάση το μέσο όρο του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, ο οποίος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσος προς το τριπλάσιο του προϋπολογισμό του Έργου της παρούσας Προκήρυξης (χωρίς ΦΠΑ), γ) διαθέτουν τεχνική ικανότητα και εμπειρία για την παροχή 
υπηρεσιών συναφών με αυτές του παρόντος διαγωνισμού. Ως υπηρεσίες συναφείς με αυτές του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται: η εκπόνηση μελετών/ ερευνών, 
επιχειρησιακών σχεδίων, η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, και η διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δ) είναι εγγεγραμμένα  (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, κάθε μέλος αυτής) σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο). 
7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου  
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2012.  
8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή τις μέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 10.00–14.00.Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.everodopi.gr. 
9. Τόπος, χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών  
α) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην 
παραπάνω διεύθυνση. 
β) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή, μέχρι την 02/04/2012 
και ώρα 11:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 
γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
δ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROMs).  
ε) Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. 
10. Τόπος και χρόνος της αποσφράγισης των προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή την 02/04/2012 και ώρα 12:00 μ.μ. Στην αποσφράγιση των 
προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.  
11. Εγγυήσεις συμμετοχής  
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το ΕΒΕΡ και να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
12. Ισχύς των προσφορών  
Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
13. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση  
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο είναι η 15/03/2012. 
14. Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 25310 22547 – Φαξ : 25310 25866 – E - mail: info@everodopi.gr 
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