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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΓΙΑ ΕΝΣΤΠΑ:
1. χεδιασμός Αφίσας αισθητικής και δημιουργικής προσέγγισης ενιαίας με το
συνολικό έργο..
2. χεδιασμός δύο διαφορετικών 4σέλιδων φυλλαδίων ενιαίας αισθητικής και
δημιουργικής προσέγγισης με το συνολικό έργο.
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. 225
Αντικείμενο της σύμβασης: 1. χεδιασμός / Εκτύπωση Αφίσας αισθητικής και
δημιουργικής προσέγγισης ενιαίας με το συνολικό έργο. 300 ΣΜΦ
2. χεδιασμός/ Εκτύπωση δύο διαφορετικών 4σέλιδων φυλλαδίων 1600 ΣΜΦ ενιαίας
αισθητικής και δημιουργικής προσέγγισης με το συνολικό έργο της 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 των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (5.500,00€)που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του της δράσης. το ποσό
αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΥΠΑ.
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Διάρκεια του έργου: ΗΕκτύπωση Αφίσας αισθητικής και δημιουργικής προσέγγισης
ενιαίας με το συνολικό έργο. 300 ΣΜΦ
χεδιασμός/ Εκτύπωση δύο διαφορετικών
4σέλιδων φυλλαδίων1600 ΣΜΦ 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.
Σεχνικές προδιαγραφές - Περιεχόμενο
Για ηην ηήπηζη ηων κανόνων δημοζιόηηηαρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, οι πληποθοπίερ πος
πεπιλαμβάνει ένα ηπίπηςσο είναι οι κάηωθι:


Σο έμβλημα (ημαία) ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και αναθοπά ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη.



Λογόηςπο Εθνικού ηπαηηγικού Πλαιζίος Αναθοπάρ – ΕΠΑ 2007–2013



Αναθοπά ζηο οικείο Σαμείο: Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.

 Λογόηςπο ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ»
(ΕΠΑΝΑΔ)
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Μήνςμα ηος ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»



Λογόηςπο ηηρ ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

Όζον αθοπά ηο πεπιεσόμενο, η πληποθοπία θα μποπεί να παποςζιαζηεί με δύο ηπόποςρ: ωρ
ζςνεσέρ κείμενο ή με ηη μοπθή επωηαπανηήζεων. ε κάθε πεπίπηωζη, ηο πεπιεσόμενο ηων
θςλλαδίων θα ππέπει να είναι ζε γλώζζα απλή και καηανοηηή από ηο εςπύ κοινό σωπίρ
ζςνηομογπαθίερ και ειδική οπολογία.
Ειδικόηεπα, κάθε ηπίπηςσο με βάζη ηοςρ παπακάηω σπόνοςρ καηά ηοςρ οποίοςρ θα εκδοθεί θα
πεπιέσει:
1.

ΜΕ ηην έναπξη ηων δπάζεων,αναλςηική παποςζίαζη ηηρ ΠΡΑΞΗ και πιο ζςγκεκπιμένα:

 Αναπηςξιακή ύμππαξη, πόηε αςηή δημιοςπγήθηκε, με ηι ζκοπό και ποιοι ζςμμεηέσοςν ζε
αςηή .
 Δπάζειρ πος πεπιλαμβάνει, πεπιεσόμενο, σπονική διάπκεια αςηών, πεπιοσή εθαπμογήρ.
 ε ποιοςρ απεςθύνεηαι, δηλαδή ηιρ καηηγοπίερ πληθςζμού πος έσοςν δικαίωμα να
ςποβάλλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ.
 Σόπορ και ηπόπορ άνηληζηρ πεπαιηέπω πληποθοπιών (διεςθύνζειρ, ηηλέθωνα, ππόζωπα
επικοινωνίαρ ζηα γπαθεία ηων εηαίπων, καθώρ και ζε λοιπά ζημεία )

2. Με ηη λήξη ηων ζςνεδπιών Σςμβοςλεςηικήρ και καηά ηην διάπκεια ηηρ
καηάπηιζηρ/ επιμόπθωζηρ, όπος θα πεπιλαμβάνει πληποθοπίερ ζσεηικέρ με ηην ποπεία ηων
δπάζεων, αλλά και ηων ωθελοςμένων.

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.). Για τη σύγκριση των
προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η προσφερόμενη τιμή άνευ Υ.Π.Α.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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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 νόμιμου 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
Αφίσες
4σέλιδων φυλλάδια
ΤΝΟΛΟ

Περιγραφή Μονάδα
300
1600

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

Σιμή
με ΥΠΑ 23%
……….. €
(….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
1. χεδιασμός Αφίσας αισθητικής και δημιουργικής προσέγγισης ενιαίας με το
συνολικό έργο.
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2. χεδιασμός δύο διαφορετικών 4σέλιδων φυλλαδίων ενιαίας αισθητικής και
δημιουργικής προσέγγισης με το συνολικό έργο
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
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

5

