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Ακινα, 11θ Απριλίου 2018 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ TCBL 

 

Ο Σφνδεςμοσ Καταςκευαςτϊν Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

ζργου με τίτλο «TCBL - Textile and Clothing Business Labs Transformative Business Models 

for the Textile Clothing Sector» με αρικμό ςφμβαςθσ 646133, που υλοποιείται ςτο πλαίςιο 

του Προγράμματοσ H2020-NMP-2014 και με ςυντονιςτι εταίρο Comune di Prato από το 

Πράτο, Ιταλίασ προκθρφςςει διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν οικονομικότερθ 

προςφορά, για τθν ανάκεςθ του ζργου με τίτλο «Τποςτιριξθ των επιχειρθματικών 

πιλοτικών του ζργου TCBL που ςχετίηονται με τισ φυςικζσ ίνεσ βαμβάκι και μετάξι». 

 

Αναλυτικι περιγραφι του ζργου και των όρων του παρόντοσ πρόχειρου διαγωνιςμοφ 

παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα το οποίο επιςυνάπτεται. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται όπωσ υποβάλλουν τισ οικονομικζσ προςφορζσ τουσ ζωσ 

τισ 17:00, τθν Παραςκευι 27θ Απριλίου 2018 ςτα γραφεία του ΣΚΕΕ, Ερμοφ 51, Ακινα, ΤΚ 

10563, ι και θλεκτρονικά ςτο mk@skee.gr. 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

 

 

 

 

 

 

Παντελισ Κουμπζλασ 

Πρόεδροσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΡΓΟΤ 

 

Προκιρυξθ ΚΕΕ για τθν ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ του ζργου «Τποςτιριξθ των 

επιχειρθματικών πιλοτικών του ζργου TCBL που ςχετίηονται με τισ φυςικζσ ίνεσ βαμβάκι 

και μετάξι». 

 

Περίοδοσ εκτζλεςθσ 15/5/2018 - 30/9/2018  

 

Μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ - Προχπολογιςμόσ 20.400 ευρϊ (πλζον ΦΠΑ)  

Ο ΣΚΕΕ ςυμμετζχει ςτο ζργο  “Textile and Clothing Business Labs Transformative Business 

Models for the Textile Clothing Sector”, (HORIZON, NMP-35-2014), TCBL. Το πακζτο 

εργαςίασ 4 αφορά τθν υποςτιριξθ πιλότων ςτθν αναηιτθςθ νζων επιχειρθματικϊν 

μοντζλων και καινοτομιϊν για τθν ανάπτυξθ νζων δραςτθριοτιτων και τθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των υφιςτάμενων δραςτθριοτιτων τθσ αλυςίδασ προςτικζμενθσ αξίασ 

και τθσ αειφορίασ ειδικά ςε ότι αφορά τισ α’ φλεσ Βαμβάκι – μετάξι, τθσ 

κλωςτοχφαντουργίασ και του ενδφματοσ. Ο ΣΚΕΕ ςτο πλαίςιο των δράςεων του ςτο ζργο 

TCBL ςυμμετζχει ςτθν πιλοτικι δραςτθριότθτα “Rebuilding Value Chains” και εξειδικεφεται 

ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν αλυςίδων ςε ςχζςθ με τθ χριςθ φυςικϊν ινϊν και 

ειδικότερα του βαμβακιοφ και του μεταξιοφ.  

 

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ που κα ανατεκοφν περιλαμβάνουν: 

Α. Για το Βαμβάκι 

1. Rebranding του Ευρωπαϊκοφ βαμβακιοφ με ςτόχο τθν ευρφτερθ προϊκθςι του ςτο 

δίκτυο επιχειριςεων TCBL και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

2. Δθμιουργία website για τθν προβολι του Ευρωπαϊκοφ βαμβακιοφ 

3. Συντονιςμόσ των Ελλινων εταίρων ςτθν αλυςίδα του business case “Natural 

Cotton” - “Clear Cotton” 

Β. Για το Μετάξι 

Δθμιουργία υλικοφ προβολισ (φιλμ) όλων των ςταδίων παραγωγισ - επεξεργαςίασ του 

μεταξιοφ με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ για προβολι των επιχειριςεων του δικτφου TCBL και 

ευρφτερα των Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων και νζων ςχεδιαςτϊν ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 

του μεταξιοφ ωσ αειφόρου  αϋ φλθσ για ςχεδιαςμό – καταςκευι προϊόντων μόδασ υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Κατ’ ελάχιςτον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει τα ακόλουκα παραδοτζα: 

1. Web site που κα περιζχει όλο το υλικό rebranding του Ευρωπαϊκοφ βαμβακιοφ και 

κα προβάλει το επιχειρθματικό πιλότο “Natural Cotton” - “Clear Cotton” του ζργου 

TCBL 

2. Φιλμ ςχετικά με όλα τα ςτάδια παραγωγισ και χριςθσ του μεταξιοφ ωσ φυςικι ίνα, 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 

3. Ζκκεςθ ςχετικά με τισ δράςεισ rebranding του βαμβακιοφ, ςτα Αγγλικά. 

 


