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Ηράκλειο, 16/03/2021 

Αρ. Πρωτ :  12572 

 

Προς: Εγγεγραμένους στο Μητρώο 

Προμηθευτών  

1. Αρ.πρωτ.: 9868/19-2-2019 

2. Αρ.πρωτ.: 10838/5-3-2020 

3. Αρ.πρωτ.: 12397/18-2-2021 

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση δέκα (10) 

επιχειρηματικών σχεδίων 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Δομής 

Στήριξης - Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην 

Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής Επιχειρηματικότητας)», με κωδικό 

2017ΕΠ40200005.  σας καλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την εκπόνηση δέκα (10) 

επιχειρηματικών σχεδίων. 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

 Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικών προσφορών για την 

εκπόνηση δέκα (10) Business Plan με στόχο τον λειτουργικό σχεδιασμό των Οικοτεχνικών 

μονάδων και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων , το στρατηγικό μάρκετινγκ που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν, για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της Χρηματοοικονομικής στρατηγικής 

της κάθε Οικοτεχνικής μονάδας και της Κοινωνικής Επιχείρησης. 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 
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Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 

3. Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

Η εκπόνηση των δέκα (10) Business Plan για τα μέλη του Δικτύου Οικοτεχνών Κρήτης ή των 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα πρέπει να παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 

μέχρι τις  30/04/2021. 

 

4. Προϋπολογισμός έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.000 € πλέον ΦΠΑ.  

 

5. Τεχνικές προδιαγραφές  

5.1 Τεχνικές προδιαγραφές των επιχειρηματικών σχεδίων 

Οι τεχνικές  προδιαγραφές των επιχειρηματικών σχεδίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

5.1.1 Επισκόπηση εταιρίας 

5.1.2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

5.1.3 Ανθρώπινο δυναμικό 

5.1.4 Ανάλυση περιβάλλοντος 

5.1.5 Ανάλυση αγοράς 

5.1.6 Καθορισμός στόχων 

5.1.7 Λειτουργικός σχεδιασμός 

5.1.8 Σχέδιο Ανάπτυξης 

5.1.9 Επιχειρησιακή στρατηγική 

5.1.10 Στρατιγικό Μάρκετινγκ 

5.1.11 Χρηματοοικονομική Στρατιγική και Σχεδιασμός 
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5.1.12 Συμπεράσματα 

5.2 Παραδοτέα:  

Φάση Α:  

Π1:  Εκπόνηση τεσσάρων (4) Επιχειρηματικών Σχεδίων 

Φάση Β: 

Π2:  Εκπόνηση έξι (6) Επιχειρηματικών Σχεδίων 

 

6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα 

ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμουτου έργου που θα παραδώσει βάσει της τιμής της 

προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να 

παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, 

για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα μετακίνησης. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις 

όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Η συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωτική σε όλα τα στάδια του 

δημιουργικού. Η αναθέτουσα αρχή θα διαθέσει όλα τα οικονομικά στοιχεία και παραγωγικά 
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μεγέθη για κάθε οικοτεχνική μονάδα ή κοινωνική επιχείρηση, με σκοπό την χρήση τους για το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία των Επιχειρηματικών Σχεδίων. Τα αρχεία αυτά αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ και απαγορεύεται η 

αναδημοσίευση τους χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

μεταβεί σε κάθε Οικοτεχνική μονάδα ή Κοινωνική επιχείρηση, να πραγματοποιήσει 

προσωπική συνέντευξη και να κάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, με σκοπό την 

στοχευμένη πρόταση και σχεδιασμό στο κάθε επιχειρηματικό Σχέδιο. 

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

7. Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 5 μέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική. Κάθε σελίδα αυτής θα φέρει αρίθμηση 

και μονογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: 22 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00πμ, Λ. 62 

Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά 

και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην επιστολή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την 

επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 
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Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

 

Πληροφορίες : Μιχάλης Μανωλακάκης, Υπεύθυνος Δομής Στήριξης Οικοτεχνίας 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 792207 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ζαχαρίας  Ροδιτάκης 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Τ.Κ. 713 03, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά προμήθειας για τη για την εκπόνηση δέκα (10) 

επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Έργου:  

«Δημιουργία Δομής Στήριξης - Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής 

Επιχειρηματικότητας)». 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  

22 Μαρτίου 2021, ώρα  12:00πμ 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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