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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 15/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Ορθή επανάληψη του πρακτικού
αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών
προσφορών (πρακτικό 1) της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:
“Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
Δήμων Νότιας Αττικής”»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα
Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 15:00, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση
(δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α’), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1
του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.),
μετά την από 26/11/2021 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε σε καθένα
από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 1084/26-11-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το πρώτο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης, του
οποίου έγινε δεκτή η συζήτηση σε αυτή, ως κατεπείγουσα, με την με αρ. 39/2021 ομόφωνη απόφαση
της Ε.Ε., ανέφερε τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε την ορθή επανάληψη (ως προς την καταχώρηση των ορθών τιμών
βαθμολόγησης προσφοράς σε Πίνακα), του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών
προσφορών (πρακτικό 1) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Κέντρο
Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.” ως υποέργο 2 της πράξης με MIS: 5072548
και τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” το οποίο έχει εγκριθεί με την
Απόφαση 25/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΣΜ46ΜΟΞ9-ΙΤ0) και παρακαλούμε όπως το συμπεριλάβετε εκτάκτως
για την έγκριση του από την Εκτελεστική Επιτροπή. Το κατεπείγον του θέματος οφείλεται :
α) στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο που έχει αποσταλεί πρόσκληση
για την υπογραφή της σύμβασης και
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β) στο ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 μήνες , δηλαδή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εως
το τέλος του 2023»:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς την καταχώρηση των ορθών τιμών βαθμολόγησης προσφοράς σε Πίνακα (σελ. 8 και 9)
και του ορθού αρ. διακήρυξης (σελ. 9). Κατά τα λοιπά ισχύει το Πρακτικό Νο 1 της 29/7/2021.
Καλλιθέα 24/11/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 407/19-05-2021

Στην Καλλιθέα, στις 9/7/2021 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε με την υπ. αριθ.
17/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του
παρόντος διαγωνισμού βάσει της διακήρυξης, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του
διαγωνισμού «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.” στο πλαίσιο της
πράξης με MIS: 5072548 και τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”» και
στην παραλαβή των φακέλων με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 132769 ηλεκτρονικό διαγωνισμό βάσει της υπ. αριθ. 9/2021
απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί «Έγκριση της μελέτης, διενέργεια
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, καθορισμός όρων διακήρυξης του
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμων
Νότιας Αττικής” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5072548 και τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 5/7/2021
και ώρα 12:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1

Ιδιότητα στην Επιτροπή
Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο
Αναστάσιος Δράκος

2
Μέλος
Ηλίας Μαγκλογιάννης
3
Μέλος
Κωνσταντίνος Βέλλιος
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 407/19-05-2021 Διακήρυξη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Συ.Δ.Ν.Α. για το έργο «Κέντρο Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.», και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
σημειώνει τα εξής:


ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ, στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος: 132769.



η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του Συστήματος www.promitheus.gov.gr ήταν η 5/7/2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
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Τα μέλη της επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών συνδέθηκαν στο σύστημα
με τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 132769 και διαπίστωσαν αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με τη σειρά
που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

Διαγωνισμός (132769)– Υποβλήθηκαν 2 προσφορές
Α/Α

Οικονομικός Φορέας

1

ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2

ICAP ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON BUSINESS
SOLUTIONS Α.Ε

Ημ/νία & ώρα
υποβολής προσφοράς
30/6/2021 15:04:40
2/7/2021 22:29:36

Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και μυστικό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής
– Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν
αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του Διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο.
Α/Α

Οικονομικός Φορέας

Αριθμός
προσφοράς
232494

ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2
ICAP ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON BUSINESS
232059
SOLUTIONS Α.Ε
Η επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία τους φυσικούς φακέλους των υποψήφιων
προμηθευτών και διαπίστωσε ότι μόνο ο ένας υποψήφιος ανάδοχος είχε αποστείλει φυσικό φάκελο ο
οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό, εντός των
προκαθορισμένων ημερολογιακών και χρονικών ορίων, ως ακολούθως:
1

Α/Α

Οικονομικός Φορέας

Αρ. Πρωτ. Εισερχομένου
/Ημερομηνία
545 5/7/2021

ICAP ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON
BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε
Η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο των έντυπων δικαιολογητικών και προχώρησε στην μονογραφή
κατά φύλλο όλων των πρωτότυπων στοιχείων.
1

Η Επιτροπή κατόπιν προχώρησε σε εξέταση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά» των ανωτέρω προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε τα
εξής:
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Α. Προσφορά της εταιρείας «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
O Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» της εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το
αρχείο Supplier_Quote_300621.pdf, το οποίο αποτελεί την παραγόμενη από το ΕΣΗΔΗΣ εκτύπωση.
Το εν λόγω αρχείο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όπως επιβεβαιώνεται και από το εν λόγω αρχείο,
στο ΕΣΗΔΗΣ στο φάκελο της εν λόγω προσφοράς δεν έχει αναρτηθεί κανένα άλλο αρχείο ή
δικαιολογητικό.
Με βάση την παρ. 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
της Διακήρυξης και ειδικότερα την παρ. 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης
…
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).»
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αναρτηθεί:


το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),



Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής



Τεχνική προσφορά κατά τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3.2

Το περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του
διαγωνιζόμενου δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.4.3 της Διακήρυξης.
Με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
«H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
………
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ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.»
Με βάση τα ανωτέρω, η προσφορά της εταιρείας ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι σύμφωνη με τους όρους
της παρ. 2.4.3.1 της 407/19-05-2021 διακήρυξης και ομόφωνα απορρίπτεται.
Β. Προσφορά της Ένωσης Εταιρειών «ICAP ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON
BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.»
Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών της ένωσης εταιρειών «ICAP
ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.» και η οποία
επιβεβαιώθηκε (Έγγραφο επιβεβαίωσης εγκυρότητας από Alpha bank αρ. Πρωτ. Εισερχομένου
628/23-7-2021 και από Τράπεζα Πειραιώς αρ. Πρωτ. Εισερχομένου 641/27-7-2021)
Η Επιτροπή κατόπιν προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο του περιεχομένου του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2. της διακήρυξης και
διαπίστωσε τα εξής:
Η προσφορά της ένωσης εταιρειών «ICAP ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON BUSINESS
SOLUTIONS Α.Ε.» ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι σύμφωνη με τους όρους της παρ.
2.4.3.1 της 407/19-05-2021 διακήρυξης και ομόφωνα γίνεται δεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας.
Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη:
Η Επιτροπή εξέτασε τον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών «ICAP ADVISORY
A.E. – GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.», βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης
της διακήρυξης και κατέληξε ομόφωνα στα κατωτέρω συμπεράσματα ανά κριτήριο.
Κριτήριο Κ1:

Αντίληψη του προσφέροντα για το έργο, κατανόηση του περιβάλλοντος, των
αναγκών και προτεραιοτήτων του Έργου

H προσφορά της διαγωνιζόμενης ένωσης εταιρειών παρουσιάζει σαφήνεια και πληρότητα σε σχέση με
τα ζητούμενα στη διακήρυξη. Τεκμηριώνεται ικανοποιητικός βαθμός κατανόησης του συμβατικού
αντικειμένου και του περιβάλλοντος του έργου με την παράθεση στοιχείων του ευρύτερου
οικονομικού περιβάλλοντος, στοιχείων για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην περιοχή του
ΣυΔΝΑ, καθώς και εξειδικευμένων στοιχείων των επιχειρήσεων της περιοχής.
Προσδιορίζονται οι ανάγκες και προτεραιότητες του έργου, καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες
επιτυχίας του και οι πιθανοί κίνδυνοι. Η προτεινόμενη λύση αναπτύσσεται με στόχο την βέλτιστη
κάλυψη των αναγκών και προτεραιοτήτων του έργου, ενώ παρατίθεται αναλυτικά η μεθοδολογία και
τα εργαλεία υλοποίησης με αντιστοίχιση σε κάθε επιμέρους πακέτο εργασίας και δραστηριότητα.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 115 μονάδες ως προς το κριτήριο αυτό.
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Κριτήριο Κ2:

Προσφερόμενες υποδομές, εξοπλισμός και ηλεκτρονικές εφαρμογές για το Έργο

Η προσφορά καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. Η
προσφερόμενη κτιριακή εγκατάσταση βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Καλλιθέας. Οι
προσφερόμενες υποδομές και εξοπλισμός υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η προσφορά χαρακτηρίζεται από πληρότητα και σαφήνεια της μεθοδολογίας, του σχεδιασμού και των
χαρακτηριστικών της βάσης δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης που τεκμηριώνουν την επάρκεια
και πληρότητα των εφαρμογών και την ετοιμότητα του υποψηφίου για την ανάπτυξή τους.
Ειδικότερα, περιγράφεται το περιεχόμενο και η δομή των δεδομένων της ΒΔ και της Διαδικτυακής
Πύλης, τα εργαλεία και οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν όπως ενδεικτικά η εφαρμογή GIS, η
εφαρμογή υποβολής αιτήσεων συμβουλευτικής, η εφαρμογή διαχείρισης της δράσης κ.α.
Περιγράφονται με σαφήνεια η μεθοδολογία ανάπτυξης των εφαρμογών, η διαδικασία μετάπτωσης των
δεδομένων για εισαγωγή τους στη βάση, οι προσφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κατά την
δοκιμαστική και παραγωγική λειτουργία, οι πηγές και η διαδικασία διαρκούς ενημέρωσης της βάσης
κατά την παραγωγική λειτουργία. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 125 μονάδες ως προς το κριτήριο αυτό.
Κριτήριο Κ3:

Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης και παροχή οριζόντιων υπηρεσιών
υποστήριξης επιχειρήσεων Προσφερόμενες υπηρεσίες υλοποίησης δράσεων
επιχειρηματικής
ανακάλυψης
και
δράσεων
επιχειρηματικού
και
περιβαλλοντικού mentoring

Η προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. Τα
προσφερόμενα εργαλεία οριζόντιας υποστήριξης επιχειρήσεων περιλαμβάνουν εργαλεία ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενημερωτικό και πληροφοριακό υλικό για σειρά θεμάτων (κρατικές
ενισχύσεις, θεσμικά θέματα και θέματα λειτουργίας επιχειρήσεων) αποτελέσματα ερευνών και
μελετών, κλπ.
Οι προσφερόμενες οριζόντιες υπηρεσίες καταγράφονται με σαφήνεια ενώ αναλύεται επαρκώς η
μεθοδολογία οριζόντιας υποστήριξης. Αντίστοιχα αναλύεται επαρκώς η μεθοδολογία και το
περιεχόμενων των προσφερόμενων δράσεων επιχειρηματικής ανακάλυψης και περιβαλλοντικού
mentoring.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 110 ως προς το κριτήριο αυτό.
Κριτήριο Κ4:

Προσφερόμενες υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε
επιχειρήσεις των τριών Δήμων

Προσφέρονται υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης 150 επιχειρήσεων σε όλη τη
διάρκεια του έργου.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης αναλύονται εκτενώς. Ειδικότερα,
περιγράφονται η μεθοδολογία και τα βήματα παροχής κάθε υπηρεσίας, το περιεχόμενο των υπηρεσιών
και των παραδοτέων προς τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, περιγράφεται και τεκμηριώνεται επαρκώς η
μεθοδολογία διαχείρισης της δράσης από το στάδιο προετοιμασίας της πρόσκλησης μέχρι την
παρακολούθηση της δράσης συνολικά.

ΑΔΑ: ΡΦ2746ΜΟΞ9-ΟΔΤ
Ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία της προσφοράς αναφέρονται: η τεκμηρίωση των διαδικασιών
πρόσκλησης και διαχείρισης της δράσης, η μεθοδολογία της διαγνωστικής αναγκών, η πληρότητα και
η ανάλυση του περιεχομένου του φακέλου παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 125 ως προς το κριτήριο αυτό.
Κριτήριο Κ5:

Προσφερόμενες υπηρεσίες παρακολούθησης επιχειρηματικότητας και
υποστήριξης του ΣυΔΝΑ σε θέματα στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα

Η προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο.
Χαρακτηρίζεται από επάρκεια και καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης του
ΣυΔΝΑ και των τριών Δήμων στην παρακολούθησης της επιχειρηματικότητας και υποστήριξης σε
θέματα στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα.
Ειδικότερα, αναλύονται επαρκώς και με μεγάλη σαφήνεια η μεθοδολογία και το περιεχόμενο των
ζητούμενων ερευνών και μελετών, η μεθοδολογία κατάρτισης και οι θεματικοί άξονες του σχεδίου
στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και οι υπηρεσίες παρακολούθησης της
εφαρμογής και αναθεώρησης / επικαιροποίησης του σχεδίου.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 110 ως προς το κριτήριο αυτό.
Κριτήριο Κ6:

Προσφερόμενες υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας του Κέντρου Στήριξης
και υπηρεσίες προώθησης της εξωστρέφειας

Η προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο και
χαρακτηρίζεται από επάρκεια και καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προβολής και
δημοσιότητας.
Επίσης, παρουσιάζεται και αναλύεται επαρκώς η μεθοδολογία και το περιεχόμενο των
προσφερόμενων υπηρεσιών προώθησης της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας που θα
παρασχεθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
Ως θετικά στοιχεία της προσφοράς κρίνονται:


η σαφής αναφορά στην ανάπτυξη εικαστικής ταυτότητας του ΚΣΕ,



η σαφής και αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων δράσεων προβολής και του υλικού για
προβολής και προσέλκυσης,



η προσφορά δυνατότητας ψηφιακής οργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων, παράλληλα με
την φυσική διενέργεια αυτών



η αναλυτική τεκμηρίωση της των προσφερόμενων υπηρεσιών προώθησης της εξωστρέφειας
της τοπικής οικονομίας

Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 125 ως προς το κριτήριο αυτό.
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Κριτήριο Κ7:

Οργάνωση
παραδοτέων,
καταλληλότητα
χρονοδιαγράμματος του Έργου

και

ρεαλιστικότητα

του

Η προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. Τα
προσφερόμενα παραδοτέα αναλύονται επαρκώς και με σαφήνεια ως προς το περιεχόμενό τους, τόσο
σε εύρος όσο και σε βάθος ανάλυσης και συσχετίζονται με σαφήνεια με τα πακέτα εργασίας και τις
δραστηριότητες και τις επιμέρους ενέργειες υλοποίησης του έργου.
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα κρίνεται ως ρεαλιστικό με βάση την ανάλυση του έργου και τους
πόρους που θα διαθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος, ενώ λαμβάνονται υπόψη τα κρίσιμα σημεία και οι
αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων ενεργειών υλοποίησης του έργου.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 115 ως προς το κριτήριο αυτό.
Κριτήριο Κ8:

Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου

Η προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. Το
προτεινόμενο σχήμα διοίκησης καλύπτει τις απαιτήσεις διαδικασιών συντονισμού, διοίκησης και
επικοινωνίας του υποψήφιου Αναδόχου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/μονάδες και στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και με τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση/εκτέλεση
του Έργου.
Θετικά αποτιμάται η οργάνωση της ομάδας έργου με τη συγκρότηση επιμέρους υποομάδων, σε
αντιστοίχιση με τις απαιτήσεις και τον τρόπο προσέγγισης του έργου.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 110 ως προς το κριτήριο αυτό.
Κριτήριο Κ9:

Εμπειρία, οργάνωση, και καταλληλότητα διαμόρφωσης Ομάδας Έργου

Η προσφορά υπερκαλύπτει ποιοτικά και ποσοτικά τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως προς το
συγκεκριμένο κριτήριο. Ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο της προσφοράς κρίνεται η αναλυτική περιγραφή
των ρόλων και αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του υπευθύνου και αναπληρωτή υπευθύνου και κάθε
ομάδας / υποομάδας με αντιστοίχιση στις συγκεκριμένες ενέργειες και δραστηριότητες του έργου
Η ομάδα έργου αποτελείται από 49 μέλη τα οποία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης
ποιοτικά και ποσοτικά. Ειδικότερα στην προσφερόμενη ομάδα έργου περιλαμβάνονται 32 σύμβουλοιμελετητές έναντι 20 ζητούμενων από τη διακήρυξη εκ των οποίων το 84% είναι 5ετούς εμπειρίας και
άνω, 5 συμβούλοι πληροφορικής έναντι 2 ζητούμενων στη διακήρυξη και 7 εμπειρογνώμονες.
Ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία της προσφοράς κρίνονται η σημαντική σχετική εμπειρία των μελών της
ομάδας έργου στα ειδικότερα αντικείμενα του έργου η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη έναντι της
ζητούμενης από τη διακήρυξη, καθώς και η καταλληλότητα αντιστοίχισης των στελεχών λαμβάνοντας
υπόψη την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε σχέση με τα καθήκοντα και τις εργασίες που
αναλαμβάνει με βάση την προσφορά.
Θετικά επίσης η εκτίμηση του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου για κάθε δραστηριότητα από τα μέλη
της ομάδας έργου.
Με βάση τα παραπάνω, η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton
Business Solutions A.E. βαθμολογείται με 120 στο κριτήριο αυτό.
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Σ.Β.

Βαθμολογία
κριτηρίου
(100-150)

Σταθμισμένη
βαθμολογία

σi

Bi

σixBi

Κ1

Αντίληψη του προσφέροντα για το
έργο, κατανόηση του περιβάλλοντος,
των αναγκών και προτεραιοτήτων
του Έργου

10%

115

11,5

Κ2

Προσφερόμενες υποδομές,
εξοπλισμός και ηλεκτρονικές
εφαρμογές για το Έργο

10%

125

12,5

Κ3

Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης
και παροχή οριζόντιων υπηρεσιών
υποστήριξης επιχειρήσεων
Προσφερόμενες υπηρεσίες
υλοποίησης δράσεων
επιχειρηματικής ανακάλυψης και
δράσεων επιχειρηματικού και
περιβαλλοντικού mentoring

10%

110

11,0

Κ4

Προσφερόμενες υπηρεσίες
εξατομικευμένης συμβουλευτικής
υποστήριξης σε επιχειρήσεις των
τριών Δήμων

20%

125

25,0

Κ5

Προσφερόμενες υπηρεσίες
παρακολούθησης
επιχειρηματικότητας και
υποστήριξης του ΣυΔΝΑ σε θέματα
στρατηγικής για την
επιχειρηματικότητα

10%

110

11,0

Κ6

Προσφερόμενες υπηρεσίες προβολής
και δημοσιότητας του Κέντρου
Στήριξης και υπηρεσίες προώθησης
της εξωστρέφειας

5%

125

6,25

Κ7

Οργάνωση παραδοτέων,
καταλληλότητα και ρεαλιστικότητα
του χρονοδιαγράμματος του Έργου

5%

115

5,75

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ Α

70%

83,0

ΟΜΑΔΑ Β
Κ8

Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας
του Έργου

10%

110

11,0

Κ9

Εμπειρία, οργάνωση και
καταλληλότητα διαμόρφωσης της
Ομάδας Έργου

20%

120

24,0

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ Β

30%

35,0

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ

100%

118,0
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Η προσφορά της ένωσης Εταιρειών ICAP Advisory A.E. και Grant Thornton Business Solutions A.E.,
ως προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, είναι σύμφωνη με τους όρους του αρ. 2.4.3.2 της
407/2021 διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και γίνεται δεκτή για τη συνέχεια της
διαδικασίας ως προς αυτές.
Πίνακας κατάταξης διαγωνιζόμενου βάσει βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς
Σειρά κατάταξης

Εταιρία
ΣΤΠ Εταιρίας
Ένωση Εταιρειών
ICAP Advisory
A.E. και Grant
1
118
Thornton Business
Solutions A.E.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, βάσει των όρων του αρ. 3.1.2 της διακήρυξης 407/19-052021, κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή (ΣΥΔΝΑ), προκειμένου η τελευταία
α) να εγκρίνει ή μη την έως τώρα διαδικασία και
β) να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Τα μέλη της Επιτροπής

Καλλιθέα, 29/7/2021
Υπογραφή

Αναστάσιος Δράκος
Ηλίας Μαγκλογιάννης
Κωνσταντίνος Βέλλιος
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό μαζί με τη συνημμένη ορθή επανάληψη
του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών της Επιτροπής
Διαγωνισμού, τα άρθρα 246, 247 του ν. 3463/2006 και 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της ορθής επανάληψης, ως έχει στο εισηγητικό μέρος της απόφασης (ως προς
την καταχώρηση των ορθών τιμών βαθμολόγησης προσφοράς σε Πίνακα), του πρακτικού
αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών (πρακτικό 1) της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την υπηρεσία με τίτλο: “Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.”, ως
υποέργο 2 της πράξης με MIS: 5072548 και τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”, το οποίο έχει εγκριθεί με την Απόφαση 25/2021 (ΑΔΑ:
6ΧΣΜ46ΜΟΞ9-ΙΤ0) της Ε.Ε.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

