
 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 

 

 

To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει 

Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφερότερη προσφορά, για την παροχή  υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, για 

την  Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη Διασφάλιση Χρηματοδότησης για την 

ανάπτυξη της ΒΙΟΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» προϋπολογισμού μέχρι 

20.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, στα πλαίσια της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»με κωδικό MIS 448143, που εντάχθηκε 

στον Άξονα Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και 

της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» και η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και 

ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ισχύει. 

- Tο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74). 

- Το Ν.4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,      
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

- του Ν.2286/95 «Βασικός νόμος προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 19 Α΄/1995). 

- του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 A΄/2007) μόνο στο 
βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. 

- Ν.4152/2013 (παράγραφος Ζ) (ΦΕΚ Α 107) για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές ». 

- το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α ΄68). 

- των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) που εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά των διατάξεων του Ν.2286/95. 

- του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 



 

 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» 
(ΦΕΚ Α΄ 173). 

- του Νόμου 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις». 

- του ΠΔ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α΄/1995) Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με 
την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ». 



 

 

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Α) ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» είναι ένας μη-
κερδοσκοπικός οργανισμός –ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας-, που εστιάζει στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, την κατάρτιση και 
την καινοτομία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.  

Στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΚΡΗΠΙΣ – Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» - Ανάπτυξη 
του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ (ΦΛΕΜΙΓΚ)» (Κωδικός MIS: 
448143), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» έχει 
αναλάβει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ΒΙΟΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ στις 
εγκαταστάσεις του. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του βασικού περιεχομένου ενός 
αναγκαίου επιχειρηματικού σχεδίου που θα οδηγήσει στη χρηματοδότηση της δημιουργίας 
της Βιοτεχνόπολης, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο στο στρατηγικό σχεδιασμό 
ανάπτυξης του Ε.ΚΕ.Β.Ε. "Αλέξανδρος Φλέμιγκ".  

Η Βιοτεχνόπολη θα αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο βιοϊατρικό-βιοτεχνολογικό κέντρο 
στην Ελλάδα, που θα συνδυάζει διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας, ανάπτυξη 
καινοτομίας και οργάνωση εξειδικευμένης εκπαίδευσης στις βιοϊατρικές επιστήμες. 
Επιπλέον, θα είναι κέντρο μοναδικής προσφοράς στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την 
επιστήμη, μέσω του «Μουσείου Αλεξάνδρου Φλέμιγκ», το οποίο θα φιλοξενήσει και τις 
σχετικές δραστηριότητες. Η Βιοτεχνόπολη θα αναπτύξει και θα συστηματοποιήσει τις 
δραστηριότητες του Ε.ΚΕ.Β.Ε. και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων, με πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας, εκπαίδευση νέων επιστημόνων και 
τεχνολόγων σε περιοχές αιχμής, συμβολή στην κατανόηση της κοινωνικής σημασίας των 
Βιοεπιστημών και της Επιστήμης γενικότερα). 

Η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ βρίσκεται σε διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης 
του έργου. Από τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα 
πρέπει να έχει το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο. Παράλληλα, η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ έχει 
προχωρήσει σε προκαταρκτικές μελέτες για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της 
Βιοτεχνόπολης και την εκτίμηση του κόστους δημιουργίας της. Επιπλέον, σε συνεργασία με 
διεθνή συμβουλευτική εταιρεία, η Διοίκηση  έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό - επιχειρησιακό 
σχέδιο ανάπτυξης της Βιοτεχνόπολης το οποίο ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και 
θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου.  

 
Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η παροχή  υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, για την  Εκπόνηση Επιχειρηματικού 
Σχεδίου και τη Διασφάλιση Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ΒΙΟΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ του 
ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» 
 
 
 



 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής:  

 Αναλυτική μελέτη του υφιστάμενου υλικού και συγκεκριμένα του Στρατηγικού 

Σχεδίου που έχει στη διάθεσή της η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ καθώς και των σχεδίων 

ανάπτυξης. 

 Επικαιροποίηση και εξειδίκευση του Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

 Διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη ενεργειών για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

πόρων. 

 Παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών και αντιστοίχιση με τις 

επενδυτικές ανάγκες που προκύπτουν. 

 
 
Γ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 

O Υποψήφιος Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο που έχει στη διάθεσή της 

η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ με στόχο να διαμορφωθεί επίκαιρο υλικό πληροφόρησης που θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων. 

Η επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε το σχέδιο:  

 να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, 

 να αποτυπώνει πλήρως τη δυναμική και τις δραστηριότητες της Βιοτεχνόπολης, 

 να εκτιμά τη βιωσιμότητα της Βιοτεχνόπολης και τους κρίσιμου παράγοντες που την 

επηρεάζουν,  

 να περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη ενεργειών θα πρέπει να υλοποιηθούν για την 

επιτυχημένη εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων. 

 Παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα διερευνήσει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του έργου, 

θα επιλέξει και θα παρουσιάσει τις καταλληλότερες και θα τις αντιστοιχήσει με τις 

επενδυτικές ανάγκες του έργου όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί από τις προηγούμενες 

εργασίες. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό θα προταθεί και το καταλληλότερο σχήμα 

χρηματοδότησης  του έργου βάσει της διαθεσιμότητας και των περιορισμών κάθε 

χρηματοδοτικής πηγής.  

 

 

 

 

 



 

 

 
Δ) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Σύμβουλος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,  επίσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα να ενεργεί με 
διακριτικότητα, πλήρη εχεμύθεια και να θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και υπό 
συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.  
 
Παράλληλα θα πρέπει να έχει την ικανότητα να θέτει στόχους και να κινητοποιεί ομάδες 
εργασίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεων του 
στελεχιακού δυναμικού του Ερευνητικού Κέντρου Αλ .Φλέμιγκ  σχετικά με τη σύνταξη του 
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η ειδική εμπειρία του Συμβούλου σε θέματα 
δημόσιας διοίκησης είναι απαραίτητη. 
 
 Ο Σύμβουλος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό 
αριθμό εξειδικευμένων στελεχών για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. Τα 
στελέχη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε υπηρεσίες 
ίδιου αντικειμένου µε αυτά που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή.  
 
Ειδικότερα, για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συσταθεί Ομάδα Έργου η οποία θα 
αποτελείται από τουλάχιστον 4 άτομα µε σύνθεση και ελάχιστα προσόντα ως εξής:  
 
Έναν Υπεύθυνο – Συντονιστή του έργου, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
τίτλο, στους τομείς διοίκησης ή οικονομικών ή άλλων συναφή με το αντικείμενο  της 
διακήρυξης επιστημών, µε τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία. 
 
Αποδεδειγμένη εμπειρία συντονισμού αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων ή/και 
άλλων συγχρηματοδοτούμενων από τα κοινοτικά ταμεία έργων, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
οργανισμούς από το χώρο της Βιοϊατρικής Επιστήμης . 
 
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση, το σχεδιασμό και τη διοίκηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/ και αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση 
στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για δημόσιους φορείς. 
 
 Η υπόλοιπη ομάδα έργου, συγκροτούμενη τουλάχιστον από τρία άτομα, πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης (Π.Ε.), με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στις ακόλουθες κατηγορίες / 
αντικείμενα:  

 Εκπόνηση και υλοποίηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων 

  Εκπόνηση μελετών σε Δημόσιους Οργανισμούς.  

 Γνώση αναδιοργάνωσης διαδικασιών. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Η προσφορά για την επιλογή του Συμβούλου θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι: 
 

1) Δέσμευση επί ποινή αποκλεισμού ότι τα παραδοτέα θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω κεφάλαια: 

 
         1.1. Την διατύπωση των Στρατηγικών κατευθύνσεων – Άξονες προτεραιοτήτων 
         1.2. Την διατύπωση των Στρατηγικών επιλογών – τακτικών. 
         1.3. Την κατάρτιση των Σχεδίων Δράσης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (A’75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει επί ποινή αποκλεισμού ότι πληροί τα 

κάτωθι κριτήρια, η επαλήθευση των οποίων θα γίνει με την υπογραφή της 

σύμβασης: 

 2.1. Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα παρόμοιο έργο στην εκπόνηση 

Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου  

2.2. Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 2 έργα) στην εκπόνηση Στρατηγικού 

και Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε Υπουργεία, ή σε άλλους μεγάλους Δημόσιους 

φορείς. 

 2.3. Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 2 έργα) στην εκπόνηση Στρατηγικού 

και Επιχειρησιακού Σχεδίου στον Ιδιωτικό τομέα ανάλογου μεγέθους. 

 2.4. Ο Συντονιστής του Συμβούλου να έχει αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία σε 

παρόμοια έργα. 

 2.5. Να υπάρχουν πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από πελάτες και σχετικές 

βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των έργων για όλα τα ανωτέρω. 

 

E) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1) Περιγραφή οικονομικών μεγεθών για τις τρείς (3)  προηγούμενες του τρέχοντος 

έτους οικονομικές χρήσεις (μετοχικό κεφάλαιο, ισολογισμοί). Θα πρέπει να 

προκύπτει η κάλυψη του κριτηρίου της τριετούς διάρκειας λειτουργίας. 

2) Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδεικνύουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τριών 

(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο ή ίσο του 250% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

Ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να αποδείξει την ελάχιστη τούτη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του : 

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα αυτών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών 

χρήσεων, των προηγούμενων ετών από το έτος διενέργειας του παρόντος 

διαγωνισμού, 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών 

και ανάλυση του κύκλου εργασιών που αφορά την υλοποίηση έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία κατά την διάρκεια 

των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών. 

  



 

 

 

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

 

Για την βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια 

με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης Έργου 60 

α 

Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής 
Προσφοράς. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν: 

 Η σαφήνεια και πληρότητα της τεχνικής 
προσφοράς σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

 Η περιγραφή του περιβάλλοντος του έργου 
από τον προσφέροντα και ο τρόπος 
τεκμηρίωσης της κατανόησης του και των 
απαιτήσεών του. 

15 

β 

Τεκμηρίωση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας και των μέσων για την 
υλοποίηση του έργου. 
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν: 

 Η τεκμηρίωση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας 
της μεθοδολογίας που ο προσφέρον σκοπεύει να 
ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. 

 Η τεκμηρίωση και η ανάλυση του τρόπου και των 
εργαλείων που ο προσφέρον θα αξιοποιήσει για 
να υλοποιήσει το έργο. 

 Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στη 
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και των παραδοτέων του έργου. 

 

20 

γ 

Καταλληλότητα της περιγραφής , ανάλυσης και 
εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων 
του έργου. Ολοκληρωμένη κάλυψη του αντικείμενου του 
έργου. 
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν: 

 Η ολοκληρωμένη περιγραφή και ανάλυση του 
έργου από τον προσφέρον σε φάσεις και η 
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των φάσεων 
αυτών και της διασύνδεσης τους. 

 Η εξειδίκευση των διαδικασιών και παραδοτέων 
,και ο βαθμός τεκμηρίωσης της καταλληλότητας 
και ανάλυσης αυτών. 

20 

δ 
Σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εργασιών 
υλοποίησης 

5 



 

 

Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν: 

 Η σαφήνεια του προτεινόμενου από τον 
προσφέρον χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
έργου. 

 Η πληρότητα του προτεινόμενου από τον 
προσφέρον χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
έργου. 

 Η συμμόρφωση πληρότητα του προτεινόμενου 
από τον προσφέρον χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου με τα ζητούμενα από το 
έργο. 

 Η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου από τον 
προσφέρον χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
έργου με τα ζητούμενα από το έργο. 
 

2 Ομάδα & Οργάνωση έργου 40 

α 

Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου . 
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν: 

 Η καταλληλότητα και πληρότητα της δομής της 
προτεινόμενης ομάδας έργου 

 Ο τρόπος οργάνωσης της 

 Το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης του έργου και 
οι τρόποι επικοινωνίας 

 Η επάρκεια και καταλληλότητα του 
προτεινόμενου τρόπου συνεργασίας της με την 
Αναθέτουσα αρχή. 

 

20 

β 

Σύνθεση και ειδικοτήτων της ομάδας για την κάλυψη του 
έργου.  Εξειδίκευση , βαθμός  εμπλοκής και συνολική 
απασχόληση των μελών της ομάδας έργου. 
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθούν: 

 Τα προσόντα, η επάρκεια και η καταλληλότητα 
του συντονιστή 

 Τα προσόντα ,η επάρκεια και η καταλληλότητα 
των λοιπών στελεχών της ομάδας έργου του 
προσφέρον σε συνδυασμό με το βαθμό εμπλοκής 
τους (με βάση τους προσφερόμενους 
ανθρωπομήνες, τη συμμετοχή στις επιμέρους 
εργασίες, τα ειδικά καθήκοντα) στην Ομάδα 
Έργου. 

20 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

 



 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για 

μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

για την παροχή  υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, για την  Εκπόνηση 

Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη Διασφάλιση Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» 

 

Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες. Υπεύθυνος: Πέτρος Σκουλούδης, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 210-9656310 εσωτ.: 

226. 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Διαδίκτυο: 04/11/2015 

 

Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής Προσφορών: 20/11/2015 


