
Ερμούπολη, 21/1/2008 
 
Α.Π.: 67 

 
ΠΡΟΣ: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο  
 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ““ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  CCDD--RROOMM””  

 
Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε, 
 
Με την παρούσα πρόσκληση, σας γνωρίζουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να 
αναθέσει σε εξειδικευμένο Συνεργάτη την ““ΠΠααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  CCDD--RROOMM””..  
 
Τo CD-ROM εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου “Frontiers – Επιτυχής σχεδιασμός και εφαρμογή έργων 
INTERREG-Η περίπτωση των απομακρυσμένων περιοχών” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERACT, 
κύριος στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων εκείνων εργαλείων που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων INTERREG σε απομακρυσμένες περιοχές της Ε.Ε..  
 
Τα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου επιχειρούν να υποστηρίξουν τους τοπικούς 
φορείς / τελικούς δικαιούχους, ώστε αυτοί να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκαλούνται από την 
περιορισμένη τεχνογνωσία, την έλλειψη πληροφόρησης, την απουσία κατάλληλων δομών και την 
έλλειψη εμπειρίας, στοιχείων που επιβραδύνουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και αποβαίνουν σε 
βάρος της ισόρροπης ανάπτυξης και συνοχής του Ευρωπαϊκού Χώρου. 
 
Λόγω των εξειδικευμένων αναγκών και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου η ανάθεση της 
““ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  CCDD--RROOMM””  θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό μεταξύ συνεργατών (νομικών ή φυσικών 
προσώπων) που διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στη πραγματοποίηση παρόμοιων έργων και οι 
οποίοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.  
 
Αντικείμενο του έργου 
Ο σχεδιασμός, το δημιουργικό περιεχομένου της multimedia εφαρμογής και η παραγωγή του CD-ROM 
θα γίνουν από τον Συνεργάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν και τις οδηγίες που θα 
δίνονται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.: 

 παραγωγή 1.000 CD, 

 εκτύπωση επιφάνειας 1.000 CD, εκτύπωση 1.000 θηκών, 

 εκτύπωση 1.000 τεμ. ενημερωτικού δίφυλλου φυλλαδίου. 

 
Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια του έργου 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε έξι χιλιάδες διακόσια (6.200) ευρώ, πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2008. 
 
Σύνταξη και υποβολή της προσφοράς 
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να υποβάλετε την προσφορά σας για την ανάληψη 
του έργου, η οποία θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

1. Προφίλ και εμπειρία του υποψηφίου 

2. Περιγραφή, ανάλυση του έργου 

3. Οικονομική προσφορά. 
 
Η προσφορά πρέπει να: 



 Έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και 
στην αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην 
αγγλική. 

 Αναγράφει τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 

 Είναι έντυπη και να μη φέρει διορθώσεις.  

 Αφορά το σύνολο του έργου. 

 Υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο, που θα τεθεί μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο ο οποίος θα φέρει 
εξωτερικά την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail του διαγωνιζόμενου.  

 Να είναι υπογεγραμμένη και να αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που υποβάλει την 
προσφορά (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail), το όνομα του 
νομίμου εκπροσώπου και το όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά. 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του Συμβούλου 
Η επιλογή του Συνεργάτη θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών βάσει των 
ακολούθων κριτηρίων αξιολόγησης:  

 Εμπειρία του υποψηφίου 

 Περιγραφή, ανάλυση του έργου – μεθοδολογία εκπόνησης  

 Οικονομική προσφορά. 

 
Τόπος και χρόνος υποβολής της προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφορών ή να προσκομισθεί στα γραφεία της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος - 841 00) 
μέχρι την ∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 1:00 μ.μ.. 
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την κυρία ∆άφνη Βέλλη στο τηλ. 22810 88834, φαξ: 22810 87982, e-mail: info@anetky.gr. 

 
 
 

Κωνσταντίνος Βολτής  
∆ιευθύνων Σύμβουλος 

 


