ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρίκαλα, 17/02/2011
Αρ. Πρωτ. 3645

Περίληψη Διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο: “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ σύμφωνα με την από 15 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση
του Διοικητικού του Συμβουλίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Η συγκεκριμένη ανάθεση υλοποιείται στο πλαίσιο της αίτησης που υποβάλει ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για την συμμετοχή του στην Πρόσκληση Α’ της Πράξης «Διαρθρωτική
Προσαρμογή Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της
οικονομικής κρίσης».
1. Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάθεση σε Σύμβουλο που διαθέτει την
κατάλληλη εμπειρία και γνώση για την παροχή των παρακάτω συμβουλευτικών υπηρεσιών :
Τη σύνταξη των Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Αρχικού και
Επικαιροποιημένου),
• Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β
του συγκεκριμένου Προγράμματος για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα
(αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),
• Την ομαδοποίηση των απασχολούμενων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής
Προσαρμογής.
• τη σύνταξη επικαιροποιημένων Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα
με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.
• Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και
Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.
•

Η καταληκτική ημερομηνία και ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 4 Μαρτίου 2011, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Σωκράτους 23, T.K.
42100 Τρίκαλα.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική επιστολή ή με courier που
να απευθύνεται στον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΛΑΩΝ, στην διεύθυνση Σωκράτους 23, T.K. 42100
Τρίκαλα, με την προϋπόθεση όμως της έγκαιρης κατάθεσης στο Πρωτόκολλο του Κλαδικού Φορέα
πριν την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται στο
πρωτόκολλο του Κλαδικού Φορέα μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στα γραφεία του
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από τα γραφεία
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Διεύθυνση: Σωκράτους 23, T.K. 42100 Τρίκαλα)

Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της Προκήρυξης παρέχονται
από τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, τηλ. 24310 76334 (Αρμόδιο πρόσωπο: Κος Μπλουγούρας
Χρήστος)

Ο Πρόεδρος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

