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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΠΙΣΟΛΨΝ, ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΨΗ,
ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΑΙΘΟΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, CATERING, ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
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, 10/02/2014
Αρ. Πρωτ. 224
Αντικείμενο της σύμβασης: χεδιασμός / Εκτύπωση Επιστολών – Κινητή Μονάδα
ενημέρωσης - Ημερίδα
1. Επιστολές
- Μία (1) ΜΕ την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων, η μία θα συμβάλλει στην
προσέγγιση ωφελουμένων και η άλλη στην προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα
προσλάβουν
ωφελούμενους.
- Μία (1) με την έναρξη της κρίσιμης φάσης για ένταξη των ωφελουμένων στην
Απασχόληση
και
προς
το
τέλος
της
Συμβουλευτικής
Εκτύπωση & αποστολή 2.800 επιστολών συνολικά
2. Κινητή μονάδα ενημέρωσης
3. Διοργάνωση Ημερίδας
Διαδικασία: Λήψη τριών προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης: Η οικονομικότερη προσφορά για την παροχή της ανωτέρω
υπηρεσίας.
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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 των επτά χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ (7.900,00€)που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του της δράσης. το ποσό
αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΥΠΑ.
Διάρκεια του έργου: Η εκτύπωση και αποστολή επιστολών, κινητή μονάδα
ενημέρωσης, ενοικίαση αίθουσας – εξοπλισμού, catering, έντυπο υποστηρικτικό
υλικό ημερίδας και γραμματειακή υποστήριξη και οργάνωση ημερίδας οφείλει να
ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/02/2014, 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.
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
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διανομή:
1. ΗΜΕΡΙΔΑ
Α. Περιεχόμενο
Σο ΚΕΑΕΠ θα υλοποιήσει μία ημερίδα . Ειδικότερα:


Μία (1) της οποίας

Κύριος στόχος αποτελεί η προσέλκυση ωφελουμένων
Β. Οργάνωση


Διαμόρφωση του κεντρικού θέματος και των επιμέρους ενοτήτων

 Επιλογή των εισηγητών από τους εταίρους
Αρχή,
τους τοπικούς συλλογικούς φορείς
προσώπων με εμπειρία σε προγράμματα που
ΠΡΑΞΗ. υνεννόηση για τη διαθεσιμότητά
εισηγήσεων

της ύμπραξης, τη Διαχειριστική
ή τις ΜΚΟ, μεταξύ φυσικών
αφορούν τις ομάδες στόχο της
τους και το περιεχόμενο των



Επιλογή του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας



Εξεύρεση και τυχόν ενοικίαση του χώρου



ύνταξη και αποστολή προσκλήσεων και τυχόν άλλου ενημερωτικού υλικού

 Προετοιμασία και αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί
στους συμμετέχοντες, συγκέντρωση όσου υλικού έχει σχεδιαστεί για την προβολή
της ΠΡΑΞΗ
 Υροντίδα για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και
οπτικοακουστικού υλικού (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οθόνες προβολής,
προτζέκτορας, Η/Τ κλπ)
και για τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την
εγκατάσταση της γραμματείας της ημερίδας


υνεννόηση με κέτερινγκ, αν και εφόσον απαιτείται

 Προβολή της ημερίδας: ανάρτηση ανακοινώσεων και αφισών σε δημόσια
κτίρια (πχ τοπικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ) και κεντρικά σημεία της πόλης,
πληροφόρηση μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. δελτία τύπου και
καταχωρίσεις στον τύπο, Ενέργειες Δημοσιότητα και Δημοσίων χέσεων με τα
ΜΜΕ, κλπ)
 Οργάνωση του φυσικού αρχείου τεκμηρίωσης της ενέργειας: εισηγήσεις,
αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφικό ή / και μαγνητοσκοπημένο υλικό,
πρακτικά – συμπεράσματα
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Η Ημερίδα περιλαμβάνει εκτός από ενοικίαση αίθουσας και άτομο για γραμματειακή
υποστήριξη τα παρακάτω:
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΣΕΜΑΦΙΑ

Α/Α
1

ηχητικός εξοπλισμός , video 1
προβολείς, κάλυψη με βίντεο
κλπ

2

καφέ- αναψυκτικό

100 άτομα

3

κρύο πιάτο

100 άτομα

ΙΙ. χεδιασμός και Παραγωγή ενημερωτικού Τλικού Ημερίδας
Πιο συγκεκριμένα:
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Παραγωγή

ΣΕΜΑΦΙΑ
έγχρωμων

αφισών 50

(33Φ48.7 c.m.)
2

Folders με ράχη

100

3

αυτοκόλλητα για folder (20Φ12 100
c.m.)

4

1 banner σε μουσαμά (1.50x90 1
c.m.)
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1 Πανό σε μουσαμά (1 μ.Φ6 μ.)

1

7

Πρόγραμμα Α4

100

8

χεδιασμό και παραγωγή

800

φυλλαδίων

2. ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΨΗ
Θα λειτουργήσει κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση
ΕΝΣΤΠΟ ΤΛΙΚΟ
3. ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ (τμχ 2800)
Α. χεδιασμός
Οι ενημερωτικές επιστολές αποστέλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος στον τύπο, στους συλλογικούς φορείς των ομάδων στόχου της
ΠΡΑΞΗ, στους διευθυντές των παραρτημάτων του ΟΑΕΔ στην περιοχή
εφαρμογής και κοινοποιούνται στους δήμους.
Β. Περιεχόμενο
Και στην ενημερωτική επιστολή θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ήδη αναφέραμε και στα τρίπτυχα. Θα εκδοθούν 2
ενημερωτικές επιστολές:
1. 1 (1) ΜΕ την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων θα συμβάλλει στην
προσέγγιση ωφελουμένων και
2. η άλλη (1) στην προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν
ωφελούμενους.
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
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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.). 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:



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
παραδοτέων
Επιστολές

Περιγραφή Μονάδα

Κινητή μονάδα ενημέρωσης

2800

1

Σιμή
χωρίς ΥΠΑ
…….. €
(… ολογράφως…)
…….. €
(… ολογράφως…)

Σιμή
με ΥΠΑ 23%
…….. €
(… ολογράφως…)
…….. €
(… ολογράφως…)
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Ημερίδα/ Έντυπο υποστηρικτικό
υλικό ημερίδας
ΤΝΟΛΟ

1

…….. €
(… ολογράφως…)
…….. €
(… ολογράφως…)

…….. €
(… 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
ΓΙΑ4 ΕΚΣΤΠΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΠΙΣΟΛΨΝ, ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΨΗ,
ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΑΙΘΟΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, CATERING, ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣΗ
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
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 14/02/2014
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
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