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Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων  

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας  

Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 8846852 

Fax : 210 8846853  

Ιστοσελίδα: www.imegsevee.gr  

E-mail: info@imegsevee.gr Αθήνα, 6/2/2019 

  Αρ. Πρωτ. 11337 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις 

της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (κωδικός MIS 

5003864), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ), το οποίο αφορά στη συστηματική και συνεκτική παρακολούθηση συντελεστών 

και παραμέτρων του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.  

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης και 

παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 

επαγγελμάτων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2 «Υλοποίηση δράσεων πρόγνωσης 

παραγόντων αλλαγής και ενεργειών καθοδήγησης» το οποίο αφορά στην τεκμηριωμένη 

ανάλυση και προοπτική διερεύνηση (foresight) δυναμικών και προοπτικών σε επίπεδο 

επαγγελμάτων/ενοτήτων επαγγελμάτων μέσω της παρακολούθησης «παραγόντων 

αλλαγής» (drivers), προκειμένου να διαμορφωθούν στρατηγικές προτάσεις προσαρμογής -

Οδικοί Χάρτες Προσαρμογής Επαγγελμάτων.   

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και σύμφωνα με την από 23/1/2019 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του αναζητά προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, για 

σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για 

την εξειδίκευση των παραγόντων αλλαγής και των Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 

Επαγγελμάτων που θα αναδειχθούν στο «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης 

αλλαγών επαγγελμάτων». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων 

εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (5.645,16€) πλέον ΦΠΑ. 
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Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών» και ειδικότερα το Πακέτο 

Εργασίας 2 «Υλοποίηση δράσεων πρόγνωσης παραγόντων αλλαγής και ενεργειών 

καθοδήγησης» περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη ανάλυση και προοπτική διερεύνηση 

δυναμικών και προοπτικών των ακόλουθων είκοσι (20) επαγγελμάτων: 

Α/Α Επάγγελμα  Α/Α Επάγγελμα 

1 Αισθητικός  11 Επιπλοξυλουργός  

2 Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής  12 Ζαχαροπλάστης 

3 Αμπελουργός – Οινοποιός  13 Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων 

4 Αργυροχρυσοχόος  14 Μηχανικός/ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 

5 Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος  15 Τεχνίτης υαλοπινάκων 

6 
Εγκαταστάτης και Συντηρητής 
Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων 

 16 Υδραυλικός 

7 
Ειδικός προσθετικής κατασκευής 
(Additive Manufacturing / 3D printing)  

 17 
Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, 
ψηφιακών πλατφορμών & social media 

8 Ελαιουργός   18 
Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης / 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

9 
Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα 
(Ειδικός διαχείρισης ήχου και εικόνας) 

 19 
Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών 
λήψεων 

10 
Επαγγελματίας Χειροτέχνης 
(Κεραμοποιός) 

 20 Ψυκτικός 

Με βάση τα παραπάνω, προβλέπεται η εκπόνηση ενός Οδικού Χάρτη Προσαρμογής για 

καθένα από τα επιλεγμένα επαγγέλματα ως αποτέλεσμα της υλοποίησης ενεργειών 

πρόγνωσης και αποτύπωσης ισχυρών τάσεων και εξελίξεων που αναμένεται να 

επηρεάσουν τις μικρές επιχειρήσεις ανά επάγγελμα.  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, βασικό αντικείμενο της είναι η ανάλυση και 

εξειδίκευση του περιεχομένου και των ενοτήτων εργασίας ενός Οδικού Χάρτη που θα 

αποτελέσει το πρότυπο εργασίας στη βάση του οποίου θα αναπτυχθούν είκοσι (20) 

Οδικοί Χάρτες για τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Ειδικότερα, ακολουθεί συνοπτική 

περιγραφή όπως και το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου για τις ενότητες του Οδικού 

Χάρτη όπως έχουν προδιαγραφεί: 

1. Ανάλυση παραγόντων αλλαγής: Προβλέπεται η τεκμηρίωση, η ανάλυση, η 

εξειδίκευση και η κατασκευή αντικειμενικά μετρήσιμων περιγραφικών δεικτών των 

«παραγόντων αλλαγής» που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα το 

επιλεγμένο επάγγελμα. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη ενότητα εργασίας 

προβλέπεται η αναγνώριση, καταγραφή και ανάλυση ευρύτερων αναμενόμενων 

μεταβολών στο επάγγελμα στη βάση των ακόλουθων επτά (7) παραγόντων 

αλλαγής:  

i. Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία και πλαίσιο ανταγωνισμού 
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ii. Τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομία 

iii. Ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες 

iv. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας 

v. Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 

vi. Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής 

vii. Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία 

Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα αναλάβει την σύνταξη ενός οδηγού για την 

ανάλυση και την παρουσίαση του περιεχομένου του κάθε παράγοντα αλλαγής, 

προσδιορίζοντας (ενδεικτικές και εναλλακτικές) πηγές άντλησης αξιόπιστων 

στοιχείων για κάθε παράγοντα αλλαγής με την μορφή ενός ευρετηρίου 

εξειδικευμένων πηγών ανά επάγγελμα όπως και ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα 

παρακολούθησης των παραγόντων αλλαγής. Η τεκμηρίωση για την ανάλυση των 

παραγόντων αλλαγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη άλλες επιτυχημένες συναφείς 

εφαρμογές και μεθοδολογίες από την ευρωπαϊκή ή/και διεθνή πρακτική. 

2. Εξειδίκευση μεθόδων και εργαλείων διερεύνησης παραγόντων αλλαγής: 

Κατά τη διερεύνηση των παραγόντων αλλαγής αναμένεται να αξιοποιήσουν σειρά 

εργαλείων που αναφέρονται στις συνδυαστικές μεθόδους διερεύνησης, όπως 

βιβλιογραφική έρευνα (π.χ. δομή και διάρθρωση αγοράς, κρατικές πολιτικές, 

οικονομικές τάσεις) και πραγματοποίηση εργαστηρίων ανάλυσης/πρόγνωσης  σε 

επίπεδο επαγγελμάτων/κλάδων. Παράλληλα θα ακολουθηθεί μια αναλυτική 

μεθοδολογική διαδικασία που θα περιλαμβάνει συμμετοχικές διεργασίες 

διερεύνησης (π.χ. focus groups, συνεντεύξεις, μέθοδος Delphi) για τον εντοπισμό, 

την ανάλυση, αξιολόγηση και επικύρωση των δεδομένων και των προγνώσεων. 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον προσδιορισμό και την 

οριστικοποίηση των μεθόδων που θα αξιοποιηθούν (βιβλιογραφική επισκόπηση, 

μέθοδος Delphi, focus groups, expert interviews κοκ) για τον εντοπισμό, ανάλυση 

και αξιολόγηση των παραγόντων αλλαγής μέσα από την σύνταξη συγκεκριμένων 

οδηγιών και την εξειδίκευση αντίστοιχων εργαλείων (πχ ερωτηματολόγια, 

πρότυπες φόρμες κοκ). Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που θα εφαρμοστούν θα 

συνοδεύονται από οδηγίες για την χρήση τους (συμπεριλαμβανομένης της σειράς 

βημάτων εφαρμογής κάθε μεθόδου) και από κατάλληλο χρονοπρογραμματισμό με 

βάση τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

 

3. Προτυποποίηση Οδικού Χάρτη Προσαρμογής επαγγελμάτων: Μετά τη 

διερεύνηση των παραγόντων αλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί διαμόρφωση 

πορισμάτων και συμπερασματικών στρατηγικών προτάσεων για κάθε επιλεγμένο 

επάγγελμα. Οι στρατηγικές προτάσεις αυτές θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 

Οδικού Χάρτη ενεργειών που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες 

προσαρμογής των υπό διερεύνηση επαγγελμάτων. 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εξειδίκευση των περιεχομένων 

και ενοτήτων του Οδικού Χάρτη, διασυνδέοντας τα αποτελέσματα των 
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προηγούμενων εργασιών με το περιεχόμενο του Οδικού Χάρτη, αποτυπώνοντας και 

επικυρώνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των προγνώσεων. Ο Οδικός 

χάρτης απαραίτητα πρέπει να καταλήγει στη διατύπωση στρατηγικών προτάσεων 

αναφορικά με τις επερχόμενες αλλαγές, όπως και στον προσδιορισμό της 

διαδικασίας της μελλοντικής παρακολούθησης μεταβολών του επαγγέλματος. 

Τέλος, ο ανάδοχος αναμένεται να προτείνει σχέδιο της οπτικής απεικόνισης (έντυπα 

και ψηφιακά) των αποτελεσμάτων των Οδικών Χαρτών. 

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν θα ξεκινήσει από την υπογραφή 

της σύμβασης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 15/6/2019. Οι εργασίες και τα 

παραδοτέα της εμπειρογνωμοσύνης εξειδικεύονται ως εξής: 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1 
Ανάλυση και εξειδίκευση 

παραγόντων αλλαγής 

Οδηγός ανάλυσης παραγόντων 

αλλαγής 

15.6.2019 2 
Εξειδίκευση μεθόδων και εργαλείων 

διερεύνησης παραγόντων αλλαγής 

Λίστα και οδηγίες εφαρμογής 

μεθόδων και εργαλείων 

διερεύνησης παραγόντων αλλαγής 

3 
Προτυποποίηση Οδικού Χάρτη 

Προσαρμογής επαγγελμάτων 

Αναλυτικό πρότυπο Οδικού Χάρτη 

Προσαρμογής Επαγγελμάτων 

Παράλληλα με τις παραπάνω εργασίες, με την υποβολή κάθε παραδοτέου θα 

συνυποβάλλονται πρότυπες φόρμες εργαλείων (πχ ερωτηματολόγια, πίνακες κοκ) σε 

πλήρως επεξεργάσιμη μορφή όπως και πάσης φύσεως μελετητικά υλικά που θα 

προκύψουν κατά την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης (πχ πηγές άντλησης στοιχείων, 

πρακτικά συναντήσεων κοκ). 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Ο προϋπολογισμός του έργου για την εκπόνηση της εμπειρογνωμοσύνης ανέρχεται στο 

ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (5.645,16€) 

πλέον ΦΠΑ. 

 

ΙV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά (επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα, 

συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το 

υπό ανάθεση έργο.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 

τριμελή (3μελή) Ομάδα Έργου, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από έναν Υπεύθυνο 

Έργου και δύο μέλη.  

Όλα τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τα αρμόδια 
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όργανα και να έχουν σχετική εμπειρία στην υλοποίηση και ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός 

(1) έργου συναφούς αντικειμένου με την υπό προκήρυξη μελέτη, ήτοι στην προοπτική 

διερεύνηση (foresight) σε θέματα έρευνας ή τεχνολογίας ή καινοτομίας. 

Επιπρόσθετα ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχει συμμετάσχει 

(ολοκληρώσει) τουλάχιστον σε δύο (2) έργα συναφούς αντικειμένου με το υπό ανάθεση 

έργο την τελευταία πενταετία.  

 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν κλειστούς φακέλους, οι οποίοι θα πρέπει (επί ποινή 

αποκλεισμού) να περιλαμβάνουν: 

i. Παρουσίαση (προφίλ) του υποψηφίου ανάδοχου, το οποίο θα αναφέρει τα σχετικά 

έργα, που έχουν εκπονηθεί από τον υποψήφιο.  

ii. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του Υπευθύνου και της Ομάδας Έργου, τα οποία 

θα εμπεριέχουν πίνακα έργων και μελετών στις οποίες έχουν συμμετάσχει ή/και 

ηγηθεί  

iii. Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η 

προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. 

ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου 

και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

iv. Αποδεικτικά στοιχεία της απαιτούμενης εμπειρίας, ήτοι αντίγραφα βεβαιώσεων 

προϋπηρεσίας/καλής εκτέλεσης έργου συνοδευόμενων απαραιτήτως από συμβάσεις 

ή/και σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών. 

v. Τεχνική προσφορά - κείμενο αναλυτικής πρότασης προσέγγισης του έργου, που 

θα περιλαμβάνει στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου που ορίστηκαν 

στην παράγραφο Ι & ΙΙ της πρόσκλησης. Επιπλέον θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία 

και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, δηλαδή:  

- Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου  

- Παρουσίαση μεθοδολογίας εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης όπως και των 

αναγκαίων επιμέρους εργασιών (Πακέτων Εργασιών) 

- Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου. 

- Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (πχ περιγραφή τρόπου οργάνωσης υλοποίησης 

του έργου σε σχέση με του ανθρώπινους πόρους που θα διαθέσει κ.α.) 

τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

vi. Οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα 

αναλύεται σε καθαρό ποσό, ΦΠΑ που αντιστοιχεί καθώς και συνολικό ποσό 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει o υποψήφιος το έργο σύμφωνα με το παρακάτω 

υπόδειγμα:  
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Περιγραφή Εργασιών Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) Συνολική αξία με ΦΠΑ (€) 

 

(ολογράφως) (ολογράφως) (ολογράφως) 

(αριθμητικά) (αριθμητικά) (αριθμητικά) 

 Η τιμή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθεί για το σύνολο του έργου 

χωρίς να γίνει χωριστή κοστολόγηση/προσφορά ανά εργασία/παραδοτέο. 

 Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά 

θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση 

που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή (καθαρή αξία) κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου του έργου.  

 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για τρεις (3) μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

vii. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

δηλώνει και αναγράφονται τα παρακάτω: 

α) τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,  

γ) ότι με την ανάθεση του έργου θα προσκομίσει: 

i. Έναρξη δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. 

ii. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που εκ του 

νόμου δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου στο 

Γ.Ε.Μ.Η. 

 

VI. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως εξής:  

Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς - Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

βασίζεται στο περιεχόμενο της σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου 20% 

2 
Παρουσίαση μεθοδολογίας εκπόνησης της εμπειρογνωμοσύνης όπως και 

των αναγκαίων επιμέρους εργασιών (Πακέτων Εργασιών) 
70% 

3 Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου 10% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο: U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η τεχνική και η οικονομική προσφορά σταθμίζονται ως εξής: 

- H τεχνική προσφορά με συντελεστή βαρύτητας 85%. 

- Η οικονομική προσφορά με συντελεστή βαρύτητας 15%. 

Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ, όπου το Λi 

υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 0,85*(Βi/Bmax) + 0,15*(Kmin/Ki) 

όπου,  

Bi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς διαγωνιζομένου  

Bmax = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία της προσφοράς που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 

τεχνική βαθμολογία.  

Κi = Κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου όπως αναφέρεται στο τελικό σύνολο του πίνακα 

της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.5  

Κmin = Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο,  

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Λi 

στον παραπάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος. 

 

VΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι 

ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει 

στον φάκελο τους, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι, έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των αποτελεσμάτων, εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους.  

Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, οι υποψήφιοι 

ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει, 

για τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
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VΙΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης 

της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της διαφάνειας. 

 

IΧ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται εμπιστευτικά, 

και η επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Tο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα προβεί στην κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων στους υποψήφιους με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του 

φακέλου προσφοράς του εκάστοτε υποψηφίου. 

 

Χ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος πρόκειται να υλοποιήσει τις εργασίες που περιεγράφηκαν στην παράγραφο 2 

με σύμβαση έργου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 15/6/2019. Η 

παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των δύο 

συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου 

επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 

 

ΧI. ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του Αναδόχου που θα επιλεγεί θα καταβληθεί για το σύνολο των παραδοτέων ως 

εξής: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

1 Οδηγός ανάλυσης παραγόντων αλλαγής 

15.6.2019 
100% της 

συνολικής αμοιβής 
2 

Λίστα και οδηγίες εφαρμογής μεθόδων και 

εργαλείων διερεύνησης παραγόντων αλλαγής 

3 
Αναλυτικό πρότυπο Οδικού Χάρτη Προσαρμογής 

Επαγγελμάτων 

Με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που 

έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το 

οποίο θα παραδίδει στην αρμόδια διεύθυνση για την πληρωμή του Αναδόχου.   

 

XΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους με αναφορά στον τίτλο 

της παρούσας πρόσκλησης, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι και την Παρασκευή 

22/2/2019 και ώρα 15:00, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά. Επισημαίνεται, ότι ο φάκελος θα 

πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι 22/2/2019 και ώρα 15:00. 
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Ο κλειστός φάκελος δικαιολογητικών θα αποστέλλεται/κατατίθεται στη διεύθυνση ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, στο γραφείο πρωτοκόλλου (6ος όροφος).  

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται 

στο τηλέφωνο 210 8846852 εσωτ. 305, 303. 

 

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

 

Γεώργιος Ασμάτογλου 

 


