
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Θεσσαλονίκη, 18-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 000925

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Καταγραφή - Σύνταξη Στρατηγικού/ Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) του Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων
Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη
δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την
ανάθεση του έργου :

«Καταγραφή - Σύνταξη Στρατηγικού/ Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) του Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης
προσφοράς, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως
προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Καταγραφή - Σύνταξη Στρατηγικού/ Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) του Εθνικού
Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μμ
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΝΕΒ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Κοπάνη Φωτεινή, τηλ. +30 2310498272

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως
εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε
άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,1
β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο
νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια
εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014
ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%,
πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ζιώγα Δέσποινα τηλ. +30 2311 257526,
email: despoina.zioga@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ

Σταματόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής ΙΝΕΒ

1 Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα)
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Eφαρμοσμένων 

Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - 

PMN» προτίθεται να προβεί στην επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα προβεί στην Καταγραφή και Σύνταξη 

Στρατηγικού/Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για τη δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου Ιατρικής 

Ακριβείας» ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή και απαιτήσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. 

 

1. Γενικά 

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αποτελεί η Καταγραφή και Σύνταξη Στρατηγικού/ Επιχειρηματικού 

Σχεδίου (Business Plan) στο πλαίσιο του έργου  «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – PMN» με 

σκοπό τη δημιουργία ανεξάρτητης νομικής οντότητας. Αναλυτική παρουσίαση του Δικτύου υπάρχει στο 

ακόλουθο σύνδεσμο https://oncopmnet.gr/. 

 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, αλλά 
και η οργάνωση και ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει αποδεδειγμένες 
ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής και 
κατάρτισης στρατηγικών σχεδίων σε περιφερειακό, εθνικό ή/και διεθνή επίπεδο, καθώς επίσης και 
παρακολούθησης των οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων.  
 
Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο προσφέρων θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία να έχει 
εκτελέσει επιτυχώς:  
 

 Δύο (2) έργα στρατηγικού, επιχειρησιακού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού τα οποία 
υποβλήθηκαν και έλαβαν έγκριση για την υλοποίηση τους από δημόσιο φορέα. 

 Ένα (1) έργο που να αφορά τον στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό νεοσύστατου 
ιδιωτικού φορέα.  

 Ένα (1) έργο ανάλογου φυσικού αντικειμένου που να σχετίζεται με στρατηγική Έρευνας & 
Καινοτομίας. 

 
Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με την προσφορά του να καταθέσει κατάλογο 
προηγούμενων έργων που έχει εκτελέσει επιτυχώς και τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Υλοποίησής τους που 
να αποδεικνύουν τα παραπάνω.    
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς 
τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και 
εμπειρίας.  
 
Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον 
στελέχη - μέλη, ως εξής: 
 
1. Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) ο οποίος να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ) 

και μεταπτυχιακού διπλώματος, να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
δέκα (10) ετών σε σύνταξη μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και άριστη γνώση 
αγγλικών. Επιπλέον να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση και διαχείριση έργων απαιτούμενων για 
την τεκμηρίωση της εμπειρίας του Αναδόχου. 

2. Δύο (2) Μέλη Ομάδας Έργου, τα οποία να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ) 
και μεταπτυχιακού διπλώματος, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε 
σύνταξη μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και συμμετοχή σε έργα απαιτούμενα 
για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του Αναδόχου. 

 
Θα πρέπει ο υποψήφιος Ανάδοχος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα Βιογραφικά 
Σημειώματα, Αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και Βεβαιώσεις υλοποίησης αντίστοιχων έργων για να 
τεκμηριώνεται επαρκώς η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία των στελεχών - μελών της Ομάδας 
έργου.  
 

https://oncopmnet.gr/


3. Παραδοτέο 
 

Ο Ανάδοχος στο τέλος του έργου του θα πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

  

Ένα Στρατηγικό/ Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) με σκοπό τη δημιουργία του «Εθνικού Δικτύου 

Ιατρικής Ακριβείας» ως ανεξάρτητης νομικής οντότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

 

 Επιχειρηματική Σύνοψη, στην οποία θα προσδιορίζεται ο σκοπός της νομικής οντότητας. 

 Συνοπτική Παρουσίαση Αγοράς, η οποία θα παρουσιάζει στοιχεία και αναλύσεις αναφορικά με 

τον κλάδο της Ιατρικής Ακρίβειας, την αναγκαιότητα και τις δυνατότητές του, αντίστοιχα δίκτυα 

στην Ευρώπη, καθώς και την εξέταση του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου στην Ελλάδα. 

 Συνοπτική Παρουσίαση Δικτύου, με λεπτομέρειες και στοιχεία γύρω από την οργανωτική δομή 

του Δικτύου, τη διοίκηση, το προσωπικό, τις υποδομές, κλπ. 

 Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις, οι οποίες θα συνοψίζουν τις βασικότερες παραδοχές και 

παραμέτρους του Επιχειρηματικού Σχεδίου, καθώς και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 

αυτού. 

 Συμπεράσματα στα οποία θα αξιολογείται η συνολική βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου, 

ενώ θα υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις για την υλοποίηση του εγχειρήματος, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ. 

 

Ένα αρχικό σχέδιο του Στρατηγικού Πλάνου θα πρέπει να παραδοθεί σε τρεις (3) εβδομάδες περίπου 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Το Τελικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο του Στρατηγικού/ Επιχειρηματικού Σχέδιο (Business Plan) θα πρέπει να 

παραδοθεί το αργότερο έως και τις 31/12/2019. 

 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του 

έργου και συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των ανωτέρω δεν 

απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στο πλαίσιο του ανώτατου 

προϋπολογισμού του έργου. 

 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω παραδοτέα και να κάνει όλες τις ενέργειες 
δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, να 
λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την 
άρτια υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων αυτού. 
 
Χρόνος παράδοσης παραδοτέου: Το αργότερο έως 31  Δεκεμβρίου 2019.  
 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Οι προσφορές  θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

 Τεκμηρίωση/απόδειξη εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου και των στελεχών - μελών της Ομάδας 
έργου με την υποβολή των σχετικών στοιχείων που ζητούνται, κατά τα ανωτέρω  

 Τεχνική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του ως άνω παραδοτέου, από την οποία να 
προκύπτει η αντίληψη και κατανόηση του υποψηφίου σχετικά με το αντικείμενο του έργου του. 

 Τιμή προσφοράς συνολική χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Χρονοδιάγραμμα έργου 
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