
 

 

 

 
 

Σάπες, 30/3/2018 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την παροχή διάφορων υπηρεσιών εκπαίδευσης, προϋπολογιζόμενης 

συνολικής δαπάνης 4.475,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.550,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη 

οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα πλαίσια 

συγχρηματοδοτούμενου έργου που έχει αναλάβει. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την 20/4/2018. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στον φορέα με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας 

(ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να συνυποβάλουν σχετικά δικαιολογητικά εμπειρίας καθώς και βιογραφικό τους σημείωμα. 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Λεωφόρος Μεσογείων 392 ΤΚ: 15342 

Τηλέφωνο: 2130351914 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: acc.greece@gmail.com  

Ημερομηνία λήψης των προσφορών από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  το αργότερο έως 
την Παρασκευή 20/4/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδας – Βουλγαρίας (INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020), για την υλοποίηση του έργου με 
τίτλο «Interregional Social Enterprise Empowerment – Ι-see» που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2130351914 

Για το είδος του έργου και τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ. 

 



 

 

 

 
 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσότητα / 
Διάρκεια 

Συνολικό 
Ενδεικτικό Κόστος 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Συνολικό 
Ενδεικτικό 

Κόστος 

1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
προγράμματος στα πλαίσια 
υλοποίησης της Δράσης D.5.2.1 

Έως 
22/10/2019 1.330,64 319,36 1.650,00 € 

2 Διοργάνωση εκπαιδευτικού 
προγράμματος στα πλαίσια 
υλοποίησης της Δράσης D.5.2.3 

Έως 
22/10/2019 1.370,96 329,04 1.700,00 € 

3 Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτή  με 
πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 
στα πλαίσια υλοποίησης της 
Δράσης D.5.2.3 

Έως 
22/10/2019 

887,10 212,90 1.100,00 € 

4 Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτή με 
πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών στα 
πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 
D.5.2.3 

Έως 
22/10/2019 

887,10 212,90 1.100,00 € 

 

Παραδοτέων ανατιθέμενου έργου: 

1. Για την υλοποίηση της Δράσης D.5.2.1 με τίτλο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος – 
Development of training programme” τα παραδοτέα προϊόντα που απαιτούνται στο πλαίσιο 
του ανατιθέμενου έργου παροχής υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 
α) Σχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης στελεχών δομής στήριξης Κοιν. 

Επιχειρηματικότητας  
β) Ωρολόγιο πρόγραμμα 
γ) Σχέδια μαθημάτων (lesson plans)  
  

2. Για την υλοποίηση της Δράσης D.5.2.3 με τίτλο «Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος  
για το προσωπικό – Organisation of training courses for staff ” τα παραδοτέα προϊόντα που 
απαιτούνται στο πλαίσιο του ανατιθέμενου έργου παροχής υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 
α) Οργάνωση και συντονισμός προγράμματος κατάρτισης στελεχών δομής στήριξης Κοιν. 

Επιχειρηματικότητας 
 

3. Για την υλοποίηση της Δράσης D.5.2.3 με τίτλο «Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος  
για το προσωπικό – Organisation of training courses for staff ” τα παραδοτέα προϊόντα που 
απαιτούνται στο πλαίσιο του ανατιθέμενου έργου παροχής υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 
α) Παροχή εκπαιδευτικού έργου 30 ωρών 
 

4. Για την υλοποίηση της Δράσης D.5.2.3 με τίτλο «Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος  
για το προσωπικό – Organisation of training courses for staff ” τα παραδοτέα προϊόντα που 
απαιτούνται στο πλαίσιο του ανατιθέμενου έργου παροχής υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα: 
α) Παροχή εκπαιδευτικού έργου 30 ωρών 

 



 

 

 

 
 

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Για την απευθείας ανάθεση παροχής διάφορων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.475,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.550,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α έκαστο. 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για οποιοδήποτε από τα 

επιμέρους ανατιθέμενα αντικείμενα ξεχωριστά. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν μέχρι 

20/6/2018. 

2. Η κατακύρωση της κάθε προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή.  

3. Οι  συμβάσεις που θα υπογραφούν  θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής τους μέχρι και 

την 22/10/2019. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ μπορεί μονομερώς να παρατείνει  την ισχύ 

της κάθε σύμβασης αφού ενημερώσει τον ανάδοχο. 

4. Οι  συμβάσεις παροχής των υπηρεσιών μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν αιτήματος της 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και με τη σύμφωνη γνώμη των αναδόχων.  

 5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

6. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ θα καταβάλλει την αξία για το παρεχόμενο τίμημα λήψης 

της κάθε υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός εξήντα (60) εργάσιμων 

ημερών ύστερα από την ολοκλήρωση των παραδοτέων προϊόντων και την έκδοση από τους 

προμηθευτές των αντίστοιχων παραστατικών πληρωμής. 

Τους προμηθευτές βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

7. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.  



 

 

 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΚΕ     

Θέμα: Προσφορά  για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

Ημερομηνία:  ……./……/2018 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ € 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ € 

ΜΕ ΦΠΑ 

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.  

 

Η  παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις  20/6/2018. 

 

Εταιρία / Επιχείρηση:   

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή            Σφραγίδα 
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