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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ & WEB BANNER
Σηρ ΠΡΑΞΗ
«Σοπικά σέδια για ηην Απαζσόληζη πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηηρ ηοπικήρ
αγοπάρ επγαζίαρ ηων Γήμων Αμαποςζίος, Αγίαρ Παπαζκεςήρ και Βπιληζζίων»
ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΒΡΙΛΗΙΧΝ»
ΟΠ 464661
Αθήνα, 16/06/2014
Απ. Ππωη. 398
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ: ρεδηαζκφο – Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο, Καηαρψξεζε
&WebBanner Σεο Πξάμεο «Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε πξνζαξκνζκέλα ζηηο
αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ησλ Γήκσλ Ακαξνπζίνπ, Αγίαο Παξαζθεπήο θαη
Βξηιεζζίσλ», ηεο Α.. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΒΡΙΛΗΙΩΝ» (Γξάζε 5: ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ)
Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η πην ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή
ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.
ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ: Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 2007-2013», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο (ΟΠ 464661).Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ Έξγνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηεζζάπων σιλιάδων εςπώ (4.000,00€) πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη
ΦΠΑ.
Γιάπκεια ηος έπγος: Ο ζρεδηαζκφο – δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, θαηαρψξεζε θαη
WebBannersνθείιεη λα νινθιεξσζεί έσο ηηο 31/12/2014.
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών: 27/06/2014, ψξα 14:00 κ.κ.
Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.),
Κπςέιεο 16, Αζήλα, Σ.Κ. 11362, (Ιζφγεην). Η ππνβνιή γίλεηαη κε παξνπζία.
Πληποθοπίερ - Γιεςκπινίζειρ: Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε: α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (www.keaep.gr)
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Δπίζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο απνζηέιινληαο e-mail ζην
keaep@otenet.gr .
ηοισεία ηηρ Ππάξηρ πος ςλοποιεί η Α.. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΒΡΙΛΗΙΧΝ»:
Πξφθεηηαη γηα κηα εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο κε ζηφρν:
 Σνπο άκεζα σθεινχκελνπο
 Σηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο
 Σνπηθνχο θνξείο (π.ρ. αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ, θνηλσληθνχο
εηαίξνπο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πθηζηάκελεο δνκέο ζηήξημεο/ελίζρπζεο ηεο
απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θιπ.).
 Σελ επξχηεξε ηνπηθή θνηλσλία
γηα ηελ ελεκέξσζε σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ
παξεκβάζεσλ αιιά θαη γηα ηελ ρξήζε ησλ επθαηξηψλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.
Μεθοδολογία σλοποίηζης :
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αθνινπζείηαη ε εμήο κεζνδνινγία:
 Πξνβάινπκε ηα νθέιε, ην ζπλνιηθφ ζεηηθφ θνηλσληθφ απνηέιεζκα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ
 Καινχκε ζε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλέλσζε δπλάκεσλ φινπο ηνπο θνξείο
αλαδεηθλχνληαο ην έξγν σο κηα ζπλνιηθή πξνζπάζεηα, ε νπνία καο αθνξά φινπο, καο
σθειεί φινπο.
 Γίλνπκε αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζε φια ηα θνηλά ζηφρνο γηα ην πξφγξακκα θαη πψο
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ.
 Δληζρχνπκε ηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ
απαζρφιεζε ησλ άκεζα σθεινπκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Παραδοηέα ηοσ έργοσ:
1. Μία (1) Ιζηνζειίδα έξγνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα
2. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη πξνβνιή ζε ηνπηθά έληππα ΜΜΔ
. Ο ηειηθν́ο
αξηζκφοεμαξηάηαη απφ ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ κέζσλ.
3. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θαη πξνβνιή ζε ειεθηξνληθά ΜΜΔ
. Ο ηειηθν́ο αξηζκν́ο
εμαξηάηαη απφ ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ησλ κέζσλ (εθηίκεζε 3).
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Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο /
ζπκπξάμεηο / ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ ΔΟΥ θαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηνπ ΠΟΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε
παξφκνησλ έξγσλ θαη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΚΑΓ.
Σιμέρ πποζθοπών: Οι ηιμέρ ππέπει να είναι ζε Δςπώ και να αναγπάθονηαι ολογπάθωρ
και απιθμηηικώρ. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο
θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ν νπνίνο βαξχλεη ην έξγν. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθεξφκελε ηηκή άλεπ Φ.Π.Α.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο νξηδφκελεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.)
Πεπιεσόμενο πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ένα απιθμημένο ανά ζελίδα ανηίηςπο, εληφο
ζθπαγιζμένος θακέλος. πληάζζνληαη ζηελ ελληνική γλώζζα εθηφο πηζαλά αλαγθαίσλ
ηερληθψλ φξσλ πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή. Γελ γίλνληαη δεθηέο ρεηξφγξαθεο
πξνζθνξέο Σο ζςνολικό ηεύσορ ηηρ πποζθοπάρ θέπει μονογπαθή ηος πποζθέπονηορ
ζε κάθε ζελίδα.
Οη πξνζθνξέο σποτρεωτικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:


Παποςζίαζη ηος αναδόσος: επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail, φλνκα ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά, λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, νξγάλσζε,
δξαζηεξηφηεηεο, πειαηνιφγην.



Οικονομική πποζθοπά ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη
ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) ην
θφζηνο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ξαδηνθσληθνχ κελχκαηνο ζχκθσλα κε
ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
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Αριθμός και Περιγραφή Μονάδα
παραδοτέων
ρεδηαζκφο – Γεκηνπξγία
1
Ιζηνζειίδαο

Καηαρψξεζε&
WebBanners

Ο ηειηθφο
αξηζκφο
εμαξηάηαη απφ
ηνπο
ηηκνθαηαιφγνπο
ησλ κέζσλ
(εθηίκεζε 3)

Τιμή
τωρίς ΦΠΑ
……….. €
(….νινγξάθσο…)

Τιμή
με ΦΠΑ 23%
……….. €
(….νινγξάθσο…)

……….. €
(….νινγξάθσο…)

……….. €
(….νινγξάθσο…)

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζε Δπξψ.
Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο:
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ (επωνςμία, διεύθςνζη, ηηλέθωνο, e-mail)
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ - ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΣΟΔΛΙΓΑ, ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ & WEB BANNER
Σηρ ΠΡΑΞΗ«Σοπικά σέδια για ηην Απαζσόληζη πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηηρ
ηοπικήρ αγοπάρ επγαζίαρ ηων Γήμων Αμαποςζίος, Αγίαρ Παπαζκεςήρ και
Βπιληζζίων»ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΒΡΙΛΗΙΧΝ»,ΟΠ 464661
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 27/06/2014
Ανάδειξη αναδόσος-ςπογπαθή ζύμβαζηρ: Η αλάδεημε Αλαδφρνπ γίλεηαη θαηφπηλ
αμηνιφγεζεο ησλ εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο πην ζπκθέξνπζαο απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα
ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο ζπλεξγαζίαο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΔΑΔΠ
Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο

