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Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρεία 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - ΑΝΦΛΩ 

Ταχ. Διεύθυνση: Στέφανου Δραγούμη 26  

Ταχ. Κώδικας: 531 00, ΤΘ 128, Φλώρινα 

Τηλέφωνο: 2385 0 45745, 45789, 46672 

Email: anflo@anflo.gr 

 

 

Φλώρινα 24/10/2022 

Αρ. Πρωτ.- 1013- 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 

την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τις «Υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.2.3, 3.2.1, 3.2.3, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4» (ΤΜΗΜΑ 1) και τις 

«Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας για την υλοποίηση των παραδοτέων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4 & 2.2.5» (ΤΜΗΜΑ 2) στο πλαίσιο της Πράξης “ Creative Opportunities in Tourism” με 

ακρωνύμιο “ COunT” που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε ΟΤΑ, Στέφανου Δραγούμη 26, ΤΚ 53100, 

Φλώρινα. Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2385 0 45745, Email: anflo@anflo.gr, Αρμόδιος 

για πληροφορίες: Γεώργιος Γαζέας 

2. Είδος της Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά 

την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, περ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016 και ανήκει στους φορείς πλην 

Γενικής Κυβέρνησης. 

3. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή «υπηρεσιών 

επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των παραδοτέων 1.1.2, 1.2.3, 3.2.1, 

3.2.3, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4» (ΤΜΗΜΑ 1) και «υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνίας για 

την υλοποίηση των παραδοτέων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 & 2.2.5 (ΤΜΗΜΑ 2) της Πράξης 

“Creative Opportunities in Tourism” με ακρωνύμιο “ COunT”, η οποία έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας 

Μακεδονίας 2014-2020» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

 Τμήμα 1: 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

 Τμήμα 2: 79413000-2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 

4. Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται σε 

140.150,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

173.786,00€) και υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα: 

 ΤΜΗΜΑ 1 «Υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των 

παραδοτέων 1.1.2, 1.2.3, 3.2.1, 3.2.3, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4» συνολικού προϋπολογισμού 

112.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
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 ΤΜΗΜΑ 2 Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνίας για την υλοποίηση των παραδοτέων 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 & 2.2.5» συνολικού προϋπολογισμού 27.550,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 

5. Διαχωρισμός σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή/ και 

για το σύνολο των τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει 

υποχρεωτικά το σύνολο των παραδοτέων του προσφερόμενου τμήματος. Προσφορές που 

αναφέρονται σε μέρος τμήματος ή τμημάτων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη μέρους των 

υπηρεσιών/ παραδοτέων ενός τμήματος, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

για το συγκεκριμένο τμήμα. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 

της μέχρι τη λήξη της Πράξης COunT, ήτοι την 01.09.2023. Σε περίπτωση παράτασης της 

Πράξης και των επιμέρους παραδοτέων, παρατείνεται και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης 

χωρίς πρόσθετες αμοιβές 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

9. Προϋποθέσεις συμμετοχής: (Α) Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος 

της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

(Β) Προσωπική κατάσταση υποψηφίων - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά 

περιγράφονται στο τεύχος του διαγωνισμού 

10. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promotheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 

η 14/11/2022 και ώρα 15.00 

11. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα 

τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης 

αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

12. Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
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13. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & 

ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, 

https://www.anflo.gr στη διαδρομή: ΝΕΑ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο 

υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

14. Χρηματοδότηση σύμβασης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η αξία 

του Φ.Π.Α. της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Αναπτυξιακής Φλώρινας 

Α.Ε. 

15. Ανάρτηση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 24/10/2022 

 

(υπογραφή / σφραγίδα) 
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