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Κένηπο Δπισειπημαηικήρ και Πολιηιζηικήρ Ανάπηςξηρ 
Ταρ. Γ/λζε: Μαξίλνπ Αληχπα 41, 57001, Θέξκε – Θεζζαινλίθε 

Πιεξνθ.: θα. Αηθαηεξίλε Σηεθαλίδνπ 
Τει. 2310 480000, fax. 2310 480003, E-mail: StefanidouK@e-kepa.gr 

Θεζζαινλίθε, 03/06/2011 
Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο: 74 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 
 «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: SME Pipeline - Creating project pipeline for 
SME Development, financed by EU Structural Funds», ηνπ Ππογπάμμαηορ Δςπυπαφκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ 

ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013 
 

1. Αναθέηοςζα Απσή: Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο, Μ. Αληχπα 41, 57001, Θέξκε, 
Θεζζαινλίθε, Τει. 2310 480000, fax. 2310 480003, E-mail: info@e-kepa.gr 

2. Πποχπολογιζμψρ έπγος: 127.400€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

3. Σψπορ παποσήρ ςπηπεζιϊν: Σηελ έδξα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο. 
4. α. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε/θνηλνπξαμία 

απηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (ΔΟΧ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Σπκθσλία Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ν. 2513/1997). β. Τα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 
δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ πνπ ζα 
είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.  

5. Οι ςποτήθιοι κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, φπσο νξίδεη ε 
Γηαθήξπμε.  

6. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  
7. Γιάπκεια ηηρ ζωμβαζηρ: έυρ 28/02/2013.   
8. α) Σα έγγπαθα ηος διαγυνιζμοω διαηίθενηαι απψ: Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο 

Αλάπηπμεο, Μ. Αληχπα 41, 57001, Θεζζαινλίθε, Τει. 2310 480000, fax. 2310 480003, E-mail: info@e-
kepa.gr,  θα. Αηθαηεξίλε Σηεθαλίδνπ, 9πκ-2κκ φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Σε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ 
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ 
άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο 
εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. β) Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι ζηο Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη 
Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο, Μ. Αληχπα 41, 57001, Θεζζαινλίθε, Τει. 2310 480000, fax. 2310 480003, E-
mail: info@e-kepa.gr, είηε ηδηνρείξσο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) σο ηελ 
04/07/2011, Ώπα: 12:00.  

9. Δγγςήζειρ: Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο χςνπο 5 % ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ. 

10. Βαζικοί ηπψποι σπημαηοδψηηζηρ και πληπυμϊν. Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 
11. Νομική μοπθή αναδψσος. Ο αλάδνρνο είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, φπσο νξίδεηαη ζην (4) θαη ζηε 

δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Η Έλσζε/Κνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα 
πεξηβιεζεί ηδηαίηεξεο λνκηθήο κνξθήο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά.  

12. Καη’ ελάσιζηον πληποθοπιακά ζηοισεία θαη δηαηππψζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε 
ππνςεθίνπ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε: Όπσο αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

13. Πεπίοδορ καηά ηην οποία ο ςποτήθιορ δεζμεωεηαι απψ ηην πποζθοπά ηος: έσο (120) εκέξεο 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

14. Κπιηήπια αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν και ανάθεζηρ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηε 
Γηαθήξπμε.  

15. Γλϊζζα ηος Γιαγυνιζμοω: Διιεληθή 
16. Ημεπομηνία δημοζίεςζηρ Γιακήπςξηρ: 03/06/2011 
17. Η Αλαζέηνπζα Αξρή, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο ζ’ 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν κέρξη ηελ θαηαθχξσζε, ρσξίο απηφ λα γελλά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο.  

18. Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο 
(www.e-kepa.gr).  

 
O Ππψεδπορ  

 
 

Θυμάρ Φυκίυν Αλγιανάκογλος 

Ππψεδπορ  
 
 

Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην πξφγξακκα Διιάδα-Βνπιγαξία 
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