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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 16989
Πάτρα, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMART EUROPE
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
«Ανεύρεση φυσικού ή νοµικού προσώπου µε σκοπό την ανάθεση έργου στο
πλαίσιο του έργου “Smart Europe (Smart strategies to create innovation-based
jobs in regions of Europe)”
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
26504 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες:
κ. Γεράσιµο Μεντζελόπουλο
Τηλ.:
2610 911557
Fax:
2610 994106
E-mail:
mentzelopoulos@psp.org.gr

2. Αντικείµενο της πρόσκλησης
Το Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου “Smart Europe
(Smart strategies to create innovation-based jobs in regions of Europe)”. Για τις
ανάγκες του έργου, το ΕΠΠ αναζητεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα στελεχώσουν την
ήδη υπάρχουσα οµάδα έργου µε σκοπό την Yλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ράσης
και Εφαρµογής (Regional Action & Implementation Plan) όπως περιγράφεται στο τεχνικό
δελτίο του Έργου.
Το έργο έχει στόχο να βοηθήσει τις συµµετέχουσες Περιφέρειες της Ευρώπης να
αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να µπορούν να σχεδιάζουν πολιτικές για την
ενίσχυση της καινοτοµίας ως οδηγό και µοχλό ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και της
οικονοµίας τους. Επίσης να επενδύουν στην αύξηση των ικανοτήτων του στελεχικού
δυναµικού των επιχειρήσεων για καινοτόµες εφαρµογές που θα έχουν σαν άµεσο
αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο αναγνωρίζει ότι η «έξυπνη» και «στοχευµένη» πολιτική
εξειδίκευσης – Smart Specialization - µπορεί να εκτοξεύσει την απασχόληση σε τοµείς που
βασίζονται στην καινοτοµία και την τεχνολογία. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει και
εφαρµόζει τη µεθοδολογία “Peer Review” σύµφωνα µε την οποία οµάδα στελεχών από
διαφορετικές περιφέρειες, επισκέπτεται µία περιφέρεια «Στόχο» και σε συνεργασία µε τους
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αρµόδιους φορείς και επιχειρήσεις ανιχνεύουν, αποτυπώνουν και αξιολογούν τις
εφαρµοζόµενες πολιτικές και προτείνουν αντίστοιχες πρακτικές που εφαρµόζονται στις δικές
τους χώρες.
Στόχος είναι να βοηθηθεί η κάθε περιφέρεια στο να σχεδιάσει και να αναπτύξει τη δική της
στρατηγική στην έξυπνη εξειδίκευση, επενδύοντας σε τοµείς που παρουσιάζουν ισχυρό
δυναµικό και αποτελούν προτεραιότητα.
Το Περιφερειακό σχέδιο δράσης θα βασίζεται ακριβώς στα ευρύµατα της παραπάνω
µεθοδολογίας µε στόχο να αποτελέσουν οδηγό για τη χάραξη δράσεων και την ενσωµάτωσή
τους στην Περιφερειακή Πολιτική.
Το ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το ακριβές αντικείµενο των παραδοτέων που θα
ανατεθεί σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ανάλογα µε την εξέλιξη του έργου και τη
χρονική διάρκεια των εργασιών. Επίσης δύναται να επιλέξει µεγαλύτερο αριθµό του ενός
φυσικών ή νοµικών προσώπων ή και συνδυασµό των παραπάνω λαµβάνοντας υπόψη το
εύρος των εργασιών, το κόστος, το χρόνο παράδοσης και την υπάρχουσα δοµή τηςοµάδας.
3. ∆ιαδικασία ανάθεσης και είδος σύµβασης
• ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Πρόσκληση ενδιαφέροντος µε στόχο να
επιλεγούν συνεργάτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και να καταθέσουν εγγράφως τις
προτάσεις τους.
• Είδος της σύµβασης: Μεταξύ του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του
Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση Ανάθεσης Έργου. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην
Ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Η σύµβαση αυτή θα ρυθµίζει
τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.
• Λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου του έργου, το ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωµα να
επιλέξει το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε τα προσόντα και τη
διαθεσιµότητά του.
4. Προϋπολογισµός ∆απάνης
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης δεν θα ξεπερνά τις €10.500,00. Το ΕΠΠ θα
ορίσει το τελικό ύψος της αµοιβής ανάλογα µε την αξιολόγηση των προτάσεων, την
ποιότητά τους και το διαθέσιµο Π/Υ του έργου.

5. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου
Η ολοκλήρωση του έργου (παράδοση, ποσοτική / προσωρινή και οριστική παραλαβή) θα
πραγµατοποιηθεί έως τις 30/09/2014.
6. Υποβολή προσφορών
• Ηµεροµηνία και ώρα λήξεως της προθεσµίας υποβολής έγγραφων προσφορών είναι η
4η Ιουλίου 2014 και ώρα 17:00.
• Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν υπογραφή του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού
προσώπου
• Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει:τον τίτλο του
διαγωνισµού “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” στο πλαίσιο του
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έργου “Smart Europe (Smart strategies to create innovation-based jobs in
regions of Europe)”.,
• τα πλήρη στοιχεία (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
E-mail) του προσφέροντος
• τον αποδέκτη της προσφοράς (Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών)
• ∆ιεύθυνση αποστολής προσφορών:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
26504 ΠΑΤΡΑ
Υπ’ όψιν: κ. Γεράσιµου Μεντζελόπουλου
Για περισσότερες πληροφορίες :
Τηλ.:
2610 911557
Fax:
2610 994106
Ε-mail:
mentzelopoulos@psp.org.gr
• Γλώσσα, στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική
7. Βασικός τρόπος χρηµατοδότησης
Το έργο SMART EUROPE συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από
Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Προγράµµατος «INTERREG IVC».
8. Όροι και κριτήρια που πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον οι υποβάλλοντες
προσφορά
Κριτήρια επιλογής αποτελούν:
1. Λόγω των απαιτήσεων του έργου απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας
2. Εξειδίκευση και εµπειρία στην εκπόνηση περιφερειακών και στρατηγικών πολιτικών
3. Εµπειρία σε θέµατα Καινοτοµίας
4. Εµπειρία σε Ευρωπαϊκά Έργα
Προγενέστερη συνεργασία µε το ΕΠΠ θα ληφθεί επίσης σοβαρά υπόψη.

9. Παραλαβή - Αποπληρωµή
Η παραλαβή και αποπληρωµή του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους και
τις συνθήκες που περιγράφονται στις συµβάσεις που συνάπτει το ΕΠΠ και θα αναγράφονται
στη σύµβαση που θα υπογραφεί.
10.Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή Επιτροπή που θα συσταθεί
στον φορέα, µε απόφαση του Προέδρου του
11.∆ηµοσιότητα
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Επιστηµονικού Πάρκου
Πατρών (www.psp.org.gr).
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Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΠΠ Α.Ε.

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης
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