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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΣΗ Α..
«+ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ»
ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «+ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ»
ΟΠ 464017
Αθήνα, 15/05/2014
Αρ. Πρωτ 364
Αντικείμενο της σύμβασης: Παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών μέσων, της
Πράξης «+ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ» της Α.. «+ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ» (Δράση
3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ/ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΣΗ Α..)
Διαδικασία: Λήψη τριών προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη 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 464017). Η αμοιβή του αναδόχου για την
εκτέλεση του Έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (2.500,00€) που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του της δράσης. το ποσό
αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΥΠΑ.
Διάρκεια του έργου: Η παραγωγή έντυπου υλικού και ηλεκτρονικών μέσων της Α..
οφείλει να ολοκληρωθεί έως τις 04 Ιουλίου 2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26/05/2014, 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 και του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ:

www.ergonkek.gr
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στο
keaep@otenet.gr ή στο athens@ergonkek.gr
τοιχεία της Πράξης που υλοποιεί η Α.. «+ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ»:
τόχος του έργου είναι η προετοιμασία ανέργων ατόμων, κατοίκων της Περιφέρειας
Αττικής για την ένταξη τους στην απασχόληση, και ειδικότερα στον κλάδο του
τουρισμού. Σο έργο «+Εργασία στον Σουρισμό» αποτελεί μια ολοκληρωμένη και
πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της ένταξης στην απασχόληση, εβδομήντα οκτώ
(78) ανέργων κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής.
Η υποστήριξη της ομάδας στόχου του έργου επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ πλέγμα
δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες κάθε
ατόμου, δημιουργώντας ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, που κύριο στόχο έχει τη
υποστήριξη στην προσπάθεια για οικονομική και επαγγελματική ένταξη της ομάδας
στόχου.
ΨΥΕΛΟΤΜΕΝΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
 Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι,
μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών χολών)
 Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες
που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό
πραγματικό, η αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει
το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά
κατηγορία τα όρια εισοδήματος
Αναλυτική περιγραφή:
Η δράση 7 αφορά στην παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, υψηλής
ποιότητας, που ως στόχο θα έχει την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την
ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων ανέργων που διαμένουν στις περιοχές
παρέμβασης για την δυνατότητά τους να ενταχθούν και να επωφεληθούν από τις
δράσεις του έργου.
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Μεθοδολογία Τλοποίησης:
Η παραγωγή ενημερωτικού υλικού αφορά σε:


Ενημερωτική Επιστολή στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο
και οι στόχοι της δράσης, η μεθοδολογία υλοποίησής του, αλλά και οι
καταρτίσεις και οι δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης που θα
πραγματοποιηθούν. Η ενημερωτική επιστολή θα αποσταλεί σε όλους τους
σχετικούς με την ομάδα στόχου φορείς.



Ενημερωτικό τρίπτυχο, το οποίο αναλύει συνοπτικά τους στόχους και τις
δράσεις του έργου. Σο ενημερωτικό τρίπτυχο θα αποσταλεί και θα διανεμηθεί σε
μέλη των ομάδων στόχου και σε υπηρεσίες με δραστηριότητα στις περιοχές
παρέμβασης, τις οποίες επισκέπτονται μέλη των ομάδων στόχου. Σο
ενημερωτικό τρίπτυχο θα αναπαραχθεί σε 2.000 αντίτυπα.



Φάρτινες οικολογικές σακούλες διανομής έντυπου υλικού, οι οποίες θα
διευκολύνουν την αποστολή του ενημερωτικού υλικού στις κατά τόπους
υπηρεσίες και θα χρησιμοποιηθούν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου
(ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες κλπ). Θα παραχθούν 2.000 σακούλες.

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.)
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Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αριθμημένο ανά σελίδα αντίτυπο, εντός
σφραγισμένου φακέλου. 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 Περιγραφή Τιμή χωρίς ΦΠΑ
παραδοτέων


Ενημερωτική
Επιστολή



Φάρτινες
οικολογικές
(2.000)



…… € (ολογράφως)

Τιμή με ΦΠΑ 23%

…… € (ολογράφως)

Ενημερωτικό
Σρίπτυχο (2.000)

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 ΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΕΨΝ ΣΗ Α..
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ΣΗ ΠΡΑΞΗ«+ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «+ ΕΡΓΑΙΑ
ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΟΠ 464017
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 26/05/2014
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 ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ
και του Αναδόχου, η οποία θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΕΠ
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
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