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Θεσσαλονίκη,  2/10/2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 560 

 

Προς:  

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Intelligent Cross-

Border Accelerator for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA)», ProjectCode iCBA-F1-S.O. 1.1 –

SC038, του προγράμματος “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”, 

σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας διεξαγωγής εκδηλώσεων του έργου όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές 

Έχοντας υπόψη: 

i) τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(ΦΕΚ147/Α/08-08-2016)  

ii) την με αριθμ. πρωτ. 1424 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 15.815,75 ευρώ (€) 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε βάρος του ενάριθμου έργου«Intelligent Cross-Border Accelerator 

for Innovative ICT-enabled start-ups (iCBA)» της ΣΑΕΠ 408/6 (ΠΔΕ 2019) και αφορά το οικονομικό 

έτος 2019.  
iii) Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 19REQ005604407 

Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 19REQ005604328 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο 

της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54124.  Το 

συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 16.300 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος 

του Κ.Α.Ε  64.01.90.0028 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για όλη τη διάρκεια 

του έργου (η δαπάνη για το οικονομικό έτος 2019 ανέρχεται μέχρι το ποσό των 2.000 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προφοράς είναι η εμπειρία διεξαγωγής εκδηλώσεων, η οποία 

τεκμηριώνεται από την προσκόμιση βιογραφικού σημειώματος, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων 

προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο 

βιογραφικό. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά 

είδος 

 Η ανεπιφύλακτη αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο 
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 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή 

απορρίπτεται 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΖΚ 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του 

Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς, η οποία 

υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, να περιέχουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές,   

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  

γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση 

2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 

2310-379481 και στα γραφεία της οδού Αγίου Δημητρίου Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας 

www.thessinnozone.gr 

Ο  υποψήφιος  που  επιθυμεί  να  υποβάλει  ένσταση  σχετικά  με  το  αποτέλεσμα  (απόφαση  αποδοχής 

αποτελεσμάτων)  δικαιούται  να  προσφύγει  (είτε  με  φυσική  παρουσία  είτε  ταχυδρομικά)  στην   

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου, Διοικητήριο, Γραφείο 445, ΤΚ 54123 

εντός Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης)  εντός  5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη  Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της 

ΑΖΚ. 

 

 

Συνημμένα  

o Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κυριάκος Λουφάκης 

 

 

Κοινοποίηση: 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 

 

 

 

 

http://www.thessinnozone.gr/
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Tαχ. Δ/νση       : Διοικητήριο Αγίου Δημητρίου       

Τ.Κ.       : 54123      

Πληροφορίες : Δήμητρα Ιορδανίδου      

Τηλέφωνο    : 2310 379481     

Fax : 2310 379334      

e-mail : iordanidou@thessinozone.gr      

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ επιθυμεί τα κάτωθι: 

 

WP Act. Brief justification of the expenditure  Total Cost 

WP1 D1.3 

Κόστος ενοικίασης αίθουσας και εξοπλισμού, διαλλειμάτων για καφέ και γεύμα 

καθώς και δείπνο για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη (15-

20 συμμετέχοντες)  2.000,00 

WP2 D2.2 

1η συνάντηση διαπεριφερειακού δικτύου στην Θεσσαλονίκη: Κόστος ενοικίασης 

αίθουσας και εξοπλισμού, διαλλειμάτων για καφέ και γεύμα καθώς και δείπνο, 

κόστος διανυκτέρευσης για έως 10 συμμετέχοντες για μία νύκτα  1.400,00 

WP2 D2.2 

1η συνάντηση διαπεριφερειακού δικτύου στην Bitola: Ενοικίαση λεωφορείου για 

μεταφορά Ελλήνων συμμετεχόντων, κόστος διανυκτέρευσης για έως 10 

συμμετέχοντες για μία νύκτα 1.400,00 

WP2 D2.5 

Κόστος υλοποίησης της τελικής εκδήλωσης του έργου στη Θεσσαλονίκη: Κόστος 

ενοικίασης αίθουσας και εξοπλισμού, διαλλειμάτων για καφέ και γεύμα καθώς και 

δείπνο έως 40 συμμετέχοντες 4.000,00 

WP5 D5.3 

Κόστος διοργάνωσης διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη με 

περίπου 30 συμμετέχοντες: Κόστος ενοικίασης 3 μικρών αιθουσών και εξοπλισμού, 

διαλλειμάτων για καφέ και γεύμα καθώς και δείπνο, μετακινήσεις συμμετεχόντων 

μέσα στην πόλη, κόστος διανυκτέρευσης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους για 

2 νύκτες (έως 30 συμμετέχοντες)  7.500,00 

TOTAL COST 16.300,00 
 

 

Τόπος παράδοσης :  Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη  

Η δαπάνη των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 16.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για όλη 

τη διάρκεια του έργου εκ των οποίων 2.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2019. 

 

Θεσσαλονίκη /09/2019   

Οι Συντάκτες   

   

   

Δήμητρα Ιορδανίδου    
ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού 

 

Ιωάννης Σαπουντζής 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Θεσσαλονίκη, ......./ ......./  2019 

 

                          ΠΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

   Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:  

Α.Φ.Μ.:  

Έδρα:  Τ.Κ.:  

Δ/νση:  

Τηλέφωνο:  Fax:  

Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ:) και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: ), δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 

εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας υποβάλλοντας την  παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή: 

α/α Είδος υπηρεσίας  

Ποσότητα 

(Κατά 

αποκοπή) 

Τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

(€) 

1 

Κόστος ενοικίασης αίθουσας και εξοπλισμού, διαλλειμάτων για καφέ 

και γεύμα καθώς και δείπνο για την εναρκτήρια συνάντηση του 

έργου στη Θεσσαλονίκη (15-20 συμμετέχοντες)  

1   

2 

1η συνάντηση διαπεριφερειακού δικτύου στην Θεσσαλονίκη: Κόστος 

ενοικίασης αίθουσας και εξοπλισμού, διαλλειμάτων για καφέ και 

γεύμα καθώς και δείπνο, κόστος διανυκτέρευσης για έως 10 

συμμετέχοντες για μία νύκτα  

1   

3 

1η συνάντηση διαπεριφερειακού δικτύου στην Bitola: Ενοικίαση 

λεωφορείου για μεταφορά Ελλήνων συμμετεχόντων, κόστος 

διανυκτέρευσης για έως 10 συμμετέχοντες για μία νύκτα 

1   

4 

Κόστος υλοποίησης της τελικής εκδήλωσης του έργου στη 

Θεσσαλονίκη: Κόστος ενοικίασης αίθουσας και εξοπλισμού, 

διαλλειμάτων για καφέ και γεύμα καθώς και δείπνο έως 40 

συμμετέχοντες 

1   

5 

Κόστος διοργάνωσης διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην 

Θεσσαλονίκη με περίπου 30 συμμετέχοντες: Κόστος ενοικίασης 3 

μικρών αιθουσών και εξοπλισμού, διαλλειμάτων για καφέ και γεύμα 

καθώς και δείπνο, μετακινήσεις συμμετεχόντων μέσα στην πόλη, 

κόστος διανυκτέρευσης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους για 2 

νύκτες (έως 30 συμμετέχοντες)  

1   

   Φ.Π.Α. 24%:  

   Γεν. Σύνολο:  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(υπογραφή, σφραγίδα) 

 


