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Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 
εμπειρογνώμονα του έργου PCFL 

 

Ημερομηνία: 24/8/2022  

Α.Π.: EU40270822 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Το ERFC συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο “Post-Coal Futures Lab” και ακρωνύμιο “PCFL”. Το έργο έχει συνολικό 
προϋπολογισμό 219.687,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 
το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος Horizon 2020, ενώ έχει διάρκεια 10 μηνών με ημερομηνία 
έναρξης την 1η Μαρτίου 2022.  

Το ERFC προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σε Ανάδοχο την εξωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη του έργου για λογαριασμό του ERFC, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:  

1. Περιγραφή του Αντικειμένου:  

 

ΠΕ Υπηρεσία Περιγραφή Χρόνος υποβολής Προϋπολογισμός 
παρεχόμενης 
υπηρεσίας μη 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ (€) 

1 Προγραμματισμός 
και διοργάνωση 
των 2 PCFL Mini 
Labs (διά ζώσης) 

Τα ΜiniLabs αποτελούν μία σειρά  
διοργανώσεων -συναντήσεων στις 
οποίες θα πραγματοποιηθεί συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
ειδικών στο θέμα της μετάβασης στην 
εποχή χωρίς άνθρακα. Οι 
συμμετέχοντες ομιλητές θα 
προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και 
μη χώρο παραθέτοντας τις γνώσεις και 
τις απόψεις τους για το θέμα της 
μετάβασης στην χωρίς άνθρακα εποχή. 
Το ERFC θα διοργανώσει δύο 
συναντήσεις στις οποίες θα 
πραγματοποιηθούν στην περιοχή 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο υπεργολάβος θα αναλάβει την 
διοργάνωση των εκδηλώσεων: 

Μέχρι τη λήξη του 
έργου (31.12.22) 

10.000,00 ευρώ 
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• Bιντεοσκόπηση της εκδήλωσης 

• Ενοικίαση χώρου 

• Δημιουργία και αποστολή 
προσκλήσεων 

• 2 Δελτία τύπου 

2 Συνδιοργάνωση 
του PCFL Main 
Lab (Online) 

 

• 1 Δελτίο Τύπου 

• Προσκλήσεις σε πιθανούς 
συμμετέχοντες ή και ομιλητές 

 

Μέχρι τη λήξη του 
έργου (31.12.22) 

1.000,00 ευρώ 

 

2. Διάρκεια  

Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης μέχρι και τη λήξη του έργου PCFL, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

3. Προϋπολογισμός – Όροι πληρωμής  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται μέχρι στο ποσό των 11.000,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη από τον παραπάνω προϋπολογισμό θα 
απορρίπτονται.  

Για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας δεν χορηγείται προκαταβολή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται 
τμηματικά με την υποβολή των παραδοτέων, την αποδοχή τους από την επιτροπή παραλαβής του ERFC και την έκδοση 
σχετικών τιμολογίων μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα.  

4. Κριτήριο ανάθεσης  

Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

5. Υποβολή προσφοράς  

Η προσφορά θα περιλαμβάνει, διαφορετικά απορρίπτεται:  

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Παράρτημα, όπου θα αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή παροχής της 
κάθε υπηρεσίας. 

Παρακαλούμε να αποστείλετε την προσφορά σας μέχρι και την Παρασκευή 9/9/22 & ώρα 12.00, στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου management@erfc.gr .  

 

Με εκτίμηση 

 

 

Ν. Πετρόπουλος 

Πρόεδρος  

mailto:management@erfc.gr

