ΚΤΧΕΛΗ 16
Σ.Κ. 113 62 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ.: 210.8215853
ΥΑΞ: 210.8215853
e-mail: keaep@otenet.gr
www.keaep.gr
Για πληροφορίες: Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΓΙΑ ΦΕΔΙΑΜΟ WEB SITE, ΠΑΡΑΓΨΓΗ DVDs, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΨΝ BANNERS,
ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΑΔΙΟΥΨΝΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
ΣΗ ΠΡΑΞΗ
«χέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄
Περιφέρεια Πειραιά»
ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’
Περιφέρεια Πειραιά»
ΟΠ 464077
Αθήνα, 29/01/2014
Αρ. Πρωτ. 201
Αντικείμενο της σύμβασης: χεδιασμός WebSite, παραγωγή DVDs, δημιουργία
Διαδικτυακών Banners, παραγωγή και διανομή ραδιοφωνικού μηνύματος
Σης Πράξης «χέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης
στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά»της Α.. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’
Περιφέρεια Πειραιά»(Δράση 5.2: ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ)
Διαδικασία: Λήψη τριών προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης: Η οικονομικότερη προσφορά για την παροχή της ανωτέρω
υπηρεσίας.
υνολικός Προϋπολογισμός: Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΠΑ, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΟΠ 464077).Η αμοιβή του αναδόχου για την
εκτέλεση του Έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό τωνδεκατριώνχιλιάδων
επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (13.724,60€)που αντιστοιχεί
στον προϋπολογισμό του της δράσης. το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΥΠΑ.
Διάρκεια του έργου:Ο σχεδιασμός WebSite, παραγωγήςDVDs, δημιουργίας
Διαδικτυακών Banners και παραγωγής ραδιοφωνικού μηνύματος οφείλει να
ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2014. Η διανομή (μεταδόσεις) του ραδιοφωνικού
μηνύματος οφείλει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την τελική ημερομηνία υποδοχής των
αιτήσεων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/02/2014, ώρα 14:00 μ.μ.
Σόπος υποβολής προσφορών:Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.),
Κυψέλης 16, Αθήνα, Σ.Κ. 11362, (Ισόγειο). Η υποβολή γίνεται με παρουσία.
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Πληροφορίες - Διευκρινίσεις:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την
παρούσα πρόσκληση: α) σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Κέντρου
Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (www.keaep.gr)
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στο
keaep@otenet.gr .
τοιχεία της Πράξης που υλοποιεί η Α.. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’
Περιφέρεια Πειραιά»:
Η παρούσα πρόταση αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων,
που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 78 ανέργων, βάσει
διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και του ευρύτερου κλάδου της
ναυπηγοεπισκευής με γνώμονα την νέα πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και τις νέες εργασίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στην
περιοχή της Λεβαντίνης στην Κυπριακή ΑΟΖ με την ανάπτυξη και σταδιακή ανάπτυξη
εργασιών ναυπηγοεπισκευής και υποστήριξης των θαλάσσιων κατασκευών άντλησης
που σιγά – σιγά αναπτύσσονται και αναμένεται να ενταθούν τα προσεχή έτη.
Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου
Η ομάδα στόχος της Προτεινόμενης Πράξης είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Περιγραφή του έργου
Σο προς ανάθεση έργο αφορά στον σχεδιασμό, παραγωγή, δημιουργία και
διανομή:
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ
1. WEBSITE ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Α. χεδιασμός
Σα στάδια δημιουργίας site στο Ίντερνετ περιλαμβάνουν:
1. τον καθορισμό των απαιτήσεων (δηλαδή τι και πώς θα παρουσιάζεται)
2. το σχεδιασμό των ιστοσελίδων (design)
3. την ανάπτυξη του site
4. τον έλεγχο λειτουργίας του (testing)
5. την εγκατάστασή του
6. τη συντήρηση / επικαιροποίηση του
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Σο πρώτο στάδιο αφορά την Αναπτυξιακή ύμπραξη και συγκεκριμένα τον εταίρο
υπεύθυνο υλοποίησης που θα πρέπει στη συνέχεια να συνεργαστεί με
εξειδικευμένα άτομα για την υλοποίηση του σχεδιασμού και την συντήρηση /
επικαιροποίησή του.
την
ιστοσελίδα θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή
 να περιλαμβάνουν στην πρώτη σελίδα (homepage) το ευρωπαϊκό έμβλημα
και µνεία της κοινοτικής συµµετοχής
 να εξασφαλίζουν συνδέσµους (links) µε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης(www.europa.eu.int)
και
του
αντίστοιχου
διαρθρωτικού
Σαµείουχρηµατοδότησης.
Εργαλεία ιστοσελίδας
 Ηλεκτρονικό Μητρώο
Ένταξη στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού μητρώου παρακολούθησης της πορείας
των ωφελουμένων. Ο κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επισκέπτεται με ειδικό
κωδικό πρόσβασης τη μερίδα του και να ενημερώνεται έτσι για την πορεία του
μέσα στο πρόγραμμα.
 υχνέςΕρωτήσεις (Frequently Asked Questions – FAQ)
ελίδα στην οποία θα καταχωρούνται οι ερωτήσεις που δέχονται με μεγαλύτερη
συχνότητα, καθώς και οι τεκμηριωμένες απαντήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει
διάχυση της πληροφορίας σε περισσότερα άτομα που πιθανότατα έχουν τα ίδια
ερωτήματα.
 Forum
Σο ηλεκτρονικό φόρουμ διαλόγου έχει κύριο χαρακτηριστικό τη διαδραστικότητα
και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες υποβάλλουν τις διάφορες
ερωτήσεις σε μια ειδικά διαμορφωμένη φόρμα. Παρακολουθούν την πρόοδο των
θεμάτων που συζητούνται και μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες για κάποιο
θέμα που γνωρίζουν. Οι απαντήσεις σε ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί σε
συζήτηση μπορούν να ανασύρονται από μία βάση δεδομένων, στην οποία
ουσιαστικά θα «αρχειοθετείται» κάθε ερώτηση και απάντηση.
2. DVDs
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Παραγωγή 250 DVDs
3. Διαδικτυακά banners
Θα γίνουν 2 τα οποία θα αναρτηθούν για 1 μήνα
4. 1 ΡΑΔΙΟΥΨΝΙΚΟ ΠΟΣ:
Παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων για την
πρόσκληση ωφελουμένων
(Δημιουργία & αναμετάδοση). Ένα ραδιοφωνικό σποτ διάρκειας 20 έως 30
δευτερολέπτων σε CD-ROM, το οποίο θα πρέπει να αναπαράγει για όλες τις
μεταδόσεις που θα απαιτηθούν, οι οποίες είναι τουλάχιστον 20 στον αριθμό σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής ή/ και περιφερειακής εμβέλειας.
Δικαίωμα συμμετοχής: Υυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες /
συμπράξεις / ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της
Ε.Ε., του ΕΟΦ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων του ΠΟΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων και να διαθέτουν σε ισχύ
σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ.
Σιμές προσφορών:Οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως
και αριθμητικώς. τις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντος Υόρου Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το έργο. Για τη
σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή άνευ Υ.Π.Α.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της
οριζόμενης Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.)
Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αριθμημένο ανά σελίδα αντίτυπο, εντός
σφραγισμένουφακέλου. υντάσσονται στην ελληνική γλώσσα εκτός πιθανά
αναγκαίων τεχνικών όρων που μπορεί να είναι στην αγγλική. Δεν γίνονται δεκτές
χειρόγραφες προσφορές Σο συνολικό τεύχος της προσφοράς φέρει μονογραφή του
προσφέροντος σε κάθε σελίδα.
Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

ΚΤΧΕΛΗ 16
Σ.Κ. 113 62 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ.: 210.8215853
ΥΑΞ: 210.8215853
e-mail: keaep@otenet.gr
www.keaep.gr
Για πληροφορίες: Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος

Παρουσίαση του αναδόχου: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, όνομα
του νομίμου εκπροσώπου για την προσφορά, νομική μορφή, έτος ίδρυσης,
οργάνωση, δραστηριότητες, πελατολόγιο.
 Οικονομική προσφορά την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο υποψήφιος
Ανάδοχος και στην οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΥΠΑ
και με ΥΠΑ) το κόστος που αφορούν την παραγωγή και διανομή ραδιοφωνικού
μηνύματος σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Αριθμός
και
Περιγραφή Μονάδα
Τιμή
Τιμή
παραδοτέων
χωρίς ΦΠΑ
με ΦΠΑ 23%
χεδιασμός Web Site
1
……….. €
……….. €
(….ολογράφως…) (….ολογράφως…)
Παραγωγή DVDs
250
……….. €
……….. €
(….ολογράφως…) (….ολογράφως…)
ΔημιουργίαΔιαδικτυακών
2
……….. €
……….. €
Banners
(….ολογράφως…) (….ολογράφως…)
Παραγωγή
και
διανομή 1
……….. €
……….. €
ραδιοφωνικού μηνύματος
(….ολογράφως…) (….ολογράφως…)


Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.
Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:
ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΕΔΙΑΜΟ WEBSITE, ΠΑΡΑΓΨΓΗ DVDs, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΨΝ
BANNERS, ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΑΔΙΟΥΨΝΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
ΣΗ ΠΡΑΞΗ«χέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης
στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά»ΣΗΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»ΟΠ 464077
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 11/02/2014
Ανάδειξη αναδόχου-υπογραφή σύμβασης: Η ανάδειξη Αναδόχου γίνεται κατόπιν
αξιολόγησης των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων προσφορών βάσει της πιο
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Ο Ανάδοχος ενημερώνεται
εγγράφως για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και καλείται να υπογράψει σύμβαση
μεταξύ του Κέντρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.) και του Αναδόχου, η
οποία θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΕΠ
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

