1η Διευκρινιστική
στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες
Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου “CREATING
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA –
EMPLOYOUTH” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
2014 - 2020”» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16)
Στο
πλαίσιο
του
Συνοπτικού
Διαγωνισμού,
προϋπολογισμού
€55.282,26
μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση της
σύμβασης «Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης της Διαχείρισης και Υλοποίησης του έργου
“CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA –
EMPLOYOUTH” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας “Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014 - 2020”» και
συγκεκριμένα:
Α. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης στην Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
Διευκρινίζονται τα εξής:
1. Εκ παραδρομής – τυπογραφικό λάθος, στην σελίδα 35 απουσιάζει το Παραδοτέο Π2.3.3
Κείμενα για την ιστοσελίδα του έργου στην αγγλική γλώσσα. Ως εκ τούτου στα Παραδοτέα του
Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και το Παραδοτέο Π2.3.3 Κείμενα για την ιστοσελίδα του έργου στην
αγγλική γλώσσα
Β. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης στο Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς
Διευκρινίζονται τα εξής:
1. Εκ παραδρομής στην σελίδα 39 (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)
απουσιάζει το Παραδοτέο Π2.3.3 Κείμενα για την ιστοσελίδα του έργου στην αγγλική γλώσσα.
2. Εκ παραδρομής – τυπογραφικό λάθος, στην σελίδα 39 (Παράρτημα ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς, εδάφιο 4), αναφέρεται εσφαλμένα ως Παραδοτέο 2.4.2γ: 2400 τεμάχια Οδηγού με τα
αποτελέσματα του έργου στην αγγλική γλώσσα αντί του ορθού που είναι Παραδοτέο 2.3.2γ: 2400
τεμάχια Οδηγού με τα αποτελέσματα του έργου στην αγγλική γλώσσα.
Ως εκ τούτου επισυνάπτεται ορθή επανάληψη του Παραρτήματος ΙΙΙ - Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ………………
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)
Φ.Π.Α. (€)
Παραδοτέο 1.3.2: Εξαμηνιαίες
αναφορές προόδου στην αγγλική
γλώσσα σύμφωνα με το πρότυπο
του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
1
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014
- 2020»
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Παραδοτέο 1.3.3: Παρουσιάσεις
των εκπροσώπων της
Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις
συναντήσεις που θα διοργανωθούν
από τους εταίρους του έργου
(αγγλική γλώσσα) και αναφορά
συνάντησης εταίρων στην έδρα
της Αναθέτουσας με όλο το υλικό
τεκμηρίωσης (πρόσκληση,
ατζέντα, λίστες συμμετεχόντων,
φωτογραφίες)
Παραδοτέο 2.3.1: Επικοινωνιακό
πλάνο
Παραδοτέο 2.3.2α: 2400 τεμάχια
φακέλων, μπλοκ και στυλό
Παραδοτέο 2.3.2β: 2400 τεμάχια
φυλλαδίων στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα
Παραδοτέο 2.3.2γ: 2400 τεμάχια
Οδηγού με τα αποτελέσματα του
έργου στην αγγλική γλώσσα
Παραδοτέο 2.3.2δ: 1 banner σε
ρολό στα αγγλικά
Παραδοτέο 2.3.2ε: 5 δημοσιεύσεις
/ καταχωρήσεις στο διαδίκτυο ή
τον τοπικό έντυπο τύπο,
ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της
σελίδας και αποδελτίωση
(ελληνικά)
Παραδοτέο 2.3.2στ: usb
Π2.3.3: Κείμενα για την
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ιστοσελίδα του έργου στην
αγγλική γλώσσα
Παραδοτέο 2.3.4: Έκθεση
αναφοράς τοπικής ενημερωτικής
εκδήλωσης με όλο το υλικό
τεκμηρίωσης (πρόσκληση,
ατζέντα, αναφορά εκδήλωσης,
λίστες συμμετεχόντων, δελτία
τύπου – αποδελτίωση ως
προπομπός για την προσέλκυση
συμμετεχόντων, φωτογραφίες)
στην ελληνική γλώσσα και
επιτελική σύνοψη στην αγγλική
γλώσσα.
Παραδοτέο 3.3.3: Δύο Εκθέσεις
πεπραγμένων (μία μετά το πέρας
του πρώτου μήνα λειτουργίας και
μια μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος) με όλο το υλικό
που τεκμηριώνει τις δράσεις του
start up accelerator στην ελληνική
γλώσσα και επιτελική σύνοψη
στην αγγλική γλώσσα.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς
Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς & ολογράφως):
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς & ολογράφως):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με
Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς & ολογράφως):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

