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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΗΜΔΡΙΓΑΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΣΟΠΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ
ΣΧΝ ΓΗΜΧΝ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΒΡΙΛΗΙΧΝ»
ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΒΡΙΛΗΙΧΝ»,
ΟΠ: 464661
Αθήνα, 08/06/2015
Απ. Ππωη 163
Αμηφηηκνη θχξηνη,
Σν ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΔ.Α.ΔΠ. πξνγξακκαηίδεη ηελ
δηνξγάλσζε εκεξίδαο ηεο Αναπηςξιακή ύμππαξη: «Αναπηςξιακή ύμππαξη για ηην
απαζσόληζη Αμαποςζίος, Αγίαρ Παπαζκεςήρ, Βπιληζζίων», ηεο Πξάμεο: «Σοπικά
σέδια για ηην Απαζσόληζη πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηηρ ηοπικήρ αγοπάρ
επγαζίαρ ηων Γήμων Αμαποςζίος, Αγίαρ Παπαζκεςήρ και Βπιληζζίων», πνπ νξίδεη ην
«χζηεκα δηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο
ησλ «Σνπηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο
Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ
ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ:
464661, ζην πιαίζην ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ
Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013».
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ:
Γηνξγάλσζε εκεξίδαοζηα πιαίζηαηεο Πξάμεο«Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε
πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ησλ Γήκσλ Ακαξνπζίνπ, Αγίαο
Παξαζθεπήο θαη Βξηιεζζίσλ» ηεο Α. «Αλαπηπμηαθή χκπξαμε γηα ηελ απαζρφιεζε
Ακαξνπζίνπ, Αγίαο Παξαζθεπήο, Βξηιεζζίσλ» (Καηεγνξία δαπάλεο:Γηθηχσζε– Γξάζε
2:Γηθηχσζε ηνπηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
1. Σελ ηηκή (ζε πεξίπησζε ρακειφηεξεο ηηκήο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο)
2. Σελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
3. Σελ πξνεγνπκέλε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε ηνλ ππνςήθην
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4. Σξφπνο πιεξσκήο ηεο πξνκήζεηαο (ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηφηεηά πξνθαηαβνιήο θαη
ν ρξφλνο πιεξσκήο)
ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ:Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 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 ησληπιών σιλιάδων εκαηόπενήνηαεςπώ(3,150.00€)πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ.
Σπόπορ Πληπωμήρ:Η πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθείκελνπ θαη βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζα γίλεη καδί ηνπ θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ
ζχκβαζε έξγνπ.
Γιάπκεια ηος έπγος:Η δηνξγάλσζε εκεξίδαοθα ππέπει να ολοκληπωθεί μέσπι
ηην30/06/2015 με δςναηόηηηα παπάηαζηρ έωρ 30/09/2015.
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:Παξαζθεπή, 26 Ινπλίνπ, 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), επίζεο
β) 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»:
Πεπιγπαθή ηηρ Παπέμβαζηρ
Οη ζηφρνη ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο αθνξνχλ ζηελ έληαμε ησλ αλέξγσλ ζηελ ηνπηθή
αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ Νέσλ Δπηζηεκφλσλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο
ππάξρνπζαο επηρείξεζεο ή γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Πην εηδηθά
επηδηψθεηαη:


Η αλάπηπμε ηερληθψλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν Ν. 4019/2011 «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ζε ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πιαίζην
γηα λα γίλεη πξάμε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο.
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Η αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ νη σθεινχκελνη κε ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε ζηνρεπκέλα αληηθείκελα πνπ
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή δπλακηθή δήηεζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Η δεκηνπξγία κηαο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο
επηπηψζεηο θαη ζην θνηλσληθφ πεδίν.
Η ελίζρπζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ ζηε παξαγσγή θαη
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα.
Η επαηζζεηνπνίεζε, ε ππνζηήξημε θαη ε ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ
αλάπηπμε θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
Η ππνζηήξημε ηεο εμεχξεζεο απαζρφιεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο πεξηνρήο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ έρνπλ ήδε ελεξγνπνηεζεί νη κεραληζκνί πξνζέγγηζεο ησλ ηνπηθψλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ αλέξγσλ. Με ηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο
θαη ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην δξάζεο ζα
δηαζθαιηζηεί ε έληαμε ησλ αλέξγσλ ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά
εξγαζίαο κε ηε ρξήζε αμηφπηζησλ εξγαιείσλ γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή
σθεινπκέλσλ θαη αθνινχζσο γηα ηε ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.
Η αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ γηα ηελ
ίδξπζε επηρεηξήζεσλ θαη θχξηα ηνπ ΠΔΠ Αηηηθήο, ηνπ ΔΠ «Δζληθφ Απνζεκαηηθφ
Απξνβιέπησλ» θαη ηνπ ΔΠΑΝ II ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα
πξνθεξπρζνχλ πξνο πινπνίεζε πιήζνο ζρεηηθψλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεο απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε δέζκε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ δηθηχσζε ηφζν κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο, ησλ ηνπηθψλ
παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ Αλαπηπμηαθψλ πκπξάμεσλ, κε
ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ. ην ζρέδην δξάζεο
εληάζζνληαη ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ σθεινπκέλσλ γηα
ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ελζσκάησζεο ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο αιιά
θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ
ζε ζέκαηα θνηλσληθήο εηαηξηθήο επζχλεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, κέζα απφ ηελ πξφζβαζε ζηνπο δηαζέζηκνπο
ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη εξγαιεία. Σν ζρέδην δηέπεηαη απφ δξάζεηο ελεκέξσζεο,
επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηφηεηαο θαη απνηειεί κηα-δπλακηθή παξέκβαζε γηα ηε ζχζηαζε
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Σέινο, επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο (ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, λα
ζηεξηρζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο αλέξγσλ (start-up) θαη δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο Νένπο Δπηζηήκνλεο ηεο πεξηνρήο λα επεθηείλνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
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ηα απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηαο είλαη ε ζπλέξγεηα φισλ ησλ θνξέσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
παξαγσγηθψλ ηάμεσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή έληαμε ζηελ
ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ησλ αλέξγσλ, ηελ εθθίλεζε λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηελ ελίζρπζε ησλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ ησλ Νέσλ Δπηζηεκφλσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ
πεξηνρή. πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο
παξέκβαζεο είλαη εβδομήνηα οκηώ (78) άηομα.
Πεπιγπαθή ηηρ Γπάζηρ
Η δξάζε απηή αθνξά ζηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή κίαο (1) εκεξίδαο ζε ηνπηθφ επίπεδν
γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ ζηφρσλ
θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ηεο Α.
Πην εηδηθά κε ηε δηνξγάλσζε ησλ εκεξίδσλ επηδηψθεηαη λα:
 Αλαπηπρζεί έλαο νπζηαζηηθφο κεραληζκφο δηθηχσζεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ
θνξέσλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ησλ ΜΚΟ, ησλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θ.ά θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
κε ηελ Α ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο ησλ
σθεινπκέλσλ,
 Αλαδεηρζνχλ νη σθέιεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ πξφζιεςε
αηφκσλ σθεινπκέλσλ απφ ην ρέδην Γξάζεο,
 Καιιηεξγεζεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο ηεο Α θπξίσο κε ηηο ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο,
 Δπαηζζεηνπνηεζνχλ νη ηνπηθνί θνξείο θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο.
ην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ ζρεδηάδεηαη θαη θχθινο εηδηθήο ζεκαηνινγίαο ζρεηηθά κε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη θχξηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πξφζιεςε άλεξγσλ σθεινχκελσλ πνπ ζα έρνπλ
νινθιεξψζεη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαζψο θαη παξνπζίαζε ησλ
δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κε αμηνπνίεζε πφξσλ
απφ ην ΔΠΑ θαη άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο
δπλαηνηήησλ (ελεκέξσζε γηα ηνπο εηδηθνχο θχθινπο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο – επαηζζεηνπνίεζε γηα δεηήκαηα
εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο). Η αλάπηπμε ησλ δεζκψλ ηεο δηθηχσζεο ζα πινπνηείηαη κέζα
απφ ηελ ελεκέξσζε, ζα ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θαη ζα
4
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δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε Α σο ζεκείν κηαο ζηάζεο (one shop stop) γηα
ηε ζχδεπμε ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο κε ηελ πξνζθνξάο εξγαζίαο.
Οη εκεξίδεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κία (1) θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο Α κε
ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ην έξγν πνπ ζα πινπνηεζεί. ηφρνο ηεο
δηθηχσζεο ηεο Α κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ην έξγν ηεο Α θαη θαη’ επέθηαζε ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θπξίσο σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ.
Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο
Μεζνδνινγηθά ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο πεξηιακβάλεη:
 Πξφζθιεζε νκηιεηψλ θαη δεκηνπξγία ππνδνκήο ελεκέξσζεο θαη πξνζέιθπζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ (θνηλσληθψλ εηαίξσλ- επηρεηξήζεσλ θ.ά)
 Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εκεξίδσλ
 Πξνεηνηκαζία – θαζνξηζκφο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ εκεξίδσλ
 Δλεκέξσζε θαη πξφζθιεζε ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή
Πεπιγπαθή ηος Δπγος
ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα δηνξγαλσζεί κηα εκεξίδα ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ θηλεηνπνίεζε
θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ ηεο Α θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ.
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.
Πεπιεσόμενο πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο σποτρεωηικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:


Οικονομική πποζθοπά ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη
ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) ην
θφζηνο ησλ παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:
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Αριθμός
και
Περιγραθή Τιμή
παραδοηέων
τωρίς ΦΠΑ
ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΗΜΔΡΙΓΑ
……….. €
(….νινγξάθσο…)

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

Οι προζθερόμενες ηιμές πρέπει να είναι ζε Εσρώ.
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 ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ
ΠΡΑΞΗ «ΣΟΠΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΧΝ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ
ΚΑΙ ΒΡΙΛΗΙΧΝ»ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΒΡΙΛΗΙΧΝ»,ΟΠ: 464661.
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 26/06/2015
Ανάδειξη αναδόσος-ςπογπαθή ζύμβαζηρ:Η αλάδεημε Αλαδφρνπ γίλεηαη θαηφπηλ
αμηνιφγεζεο ησλ εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο πην ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε θαη αξηηφηεξε σο πξνο ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή
ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 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 ΚΔ.Α.ΔΠ.
Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο
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