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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»
ΟΠΣ 464017
Αθήνα, 26/06/2014
Αρ. Πρωτ 9
Αντικείµενο της σύµβασης: Παραγωγή και αναµετάδοση ραδιοφωνικού µηνύµατος
της Πράξης «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» της Α.Σ. «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»
(∆ράση 3.9: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ Μετάδοση Μηνυµάτων
µέσω ΜΜΕ)

∆ιαδικασία: Λήψη τριών προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την
παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

Συνολικός Προϋπολογισµός: Η Πράξη χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΟΠΣ 464017). Η αµοιβή του αναδόχου για την
εκτέλεση του Έργου δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00€) που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό του της δράσης. Στο ποσό αυτό δεν
συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ.

∆ιάρκεια του έργου: Η παραγωγή και εκποµπή του ραδιοφωνικού µηνύµατος οφείλει
να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουλίου 2014.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: Πέµπτη 03/07/2014, ώρα 14:00 µ.µ.

Τόπος υποβολής προσφορών: Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.),
Κυψέλης 16, Αθήνα, Τ.Κ. 11362, (Ισόγειο). Η υποβολή γίνεται µε παρουσία.
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Πληροφορίες - ∆ιευκρινίσεις: 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

Στοιχεία της Πράξης που υλοποιεί η Α.Σ. «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»:
Στόχος του έργου είναι η προετοιµασία ανέργων ατόµων, κατοίκων της Περιφέρειας
Αττικής για την ένταξη τους στην απασχόληση, και ειδικότερα στον κλάδο του
τουρισµού. Το έργο «+Εργασία στον Τουρισµό» 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.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆
 Νέοι Επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι,
µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών, Πολυτεχνικών Σχολών)
 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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α. Συµβουλευτική για την Ένταξη στην Απασχόληση
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Οι δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην απασχόληση
απευθύνονται στο σύνολο των εβδοµήντα οκτώ (78) ωφελούµενων του έργου, οι
οποίοι θα υποστηριχθούν µε:
•

Τέσσερις (4) ατοµικές συνεδρίες συµβουλευτικής για την ένταξη στην
απασχόληση

•

Τέσσερις (4) οµαδικές συνεδρίες συµβουλευτικής για την ένταξη στην
απασχόληση

Β. Ενέργειες Κατάρτισης
Οι ωφελούµενοι του έργου θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα από τα
ακόλουθα επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, ανάλογα µε τις κλίσεις, τους
στόχους και την διάγνωση των ατοµικών αναγκών καθενός:
•

Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική

•

Επισιτιστική Τέχνη

•

Οροφοκοµία

•

Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

•

Συνεδριακός Τουρισµός Κινήτρων

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το έργο επικεντρώνει την δράση του, χωροταξικά, στην Περιφέρεια Αττικής, µε ειδική
έµφαση στις Περιφερειακές Ενότητες του Κεντρικού, Νότιου και Ανατολικού Τοµέα,
που συγκεντρώνουν και τον µεγαλύτερο αριθµό τουριστικών επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια.

Περιγραφή του έργου
Για τις ανάγκες του έργου θα δηµιουργηθεί ραδιοφωνικό σποτ το οποίο θα στοχεύει
στην προσέλκυση δυνητικών ωφελούµενων στο πρόγραµµα και θα αφορά κυρίως
στην προκαταρκτική ενηµέρωση σχετικά µε τους στόχους του προγράµµατος. Η
ραδιοφωνική καµπάνια αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να ενηµερωθούν χιλιάδες
κάτοικοι της Περιφέρειας σχετικά µε την υλοποίηση του έργου.
Η αναµετάδοση του ραδιοφωνικού σποτ θα γίνει από τους κύριους ραδιοφωνικούς
σταθµούς που εκπέµπουν στην Περιφέρεια Αττικής.
Το προς ανάθεση έργο αφορά στην παραγωγή και αναµετάδοση:
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Ραδιοφωνικού µηνύµατος (σποτ) σε CD - ROM. Στόχος του ραδιοφωνικού µηνύµατος
είναι η ενηµέρωση του γενικού πληθυσµού για την προσέλκυση εν δυνάµει
ωφελούµενων που θα λάβουν κατάρτιση και υπηρεσίες συµβουλευτικής.
Το µήνυµα έχει διάρκεια 20 - 30 δευτερολέπτων πλέον των αναφορών που
αποτελούν απαίτηση των ειδικών κανόνων δηµοσιότητας που διέπουν τα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα βάσει του άρθρου 8 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, και του
άρθρου 9 για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας των πράξεων, προκειµένου να αναδεικνύεται η συµβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συγχρηµατοδοτούµενα Έργα.
Η παραγωγή του ραδιοφωνικού µηνύµατος αναλύεται στις εξής εργασίες:
•

Concept / δηµιουργικό: ιδέα και συγγραφή σεναρίου, πρόζα, εκφώνηση.

Παραγωγή: εκφώνηση/ηχογράφηση
µουσικής, sxf (ηχητικά εφέ), τελικό µιξάζ.

σε studio,

επεξεργασία

ήχου,

επιλογή

Αναµετάδοση: Προβλέπονται τουλάχιστον 100 µεταδόσεις σε ραδιοφωνικούς
σταθµούς εθνικής ή/ και περιφερειακής εµβέλειας (περιφέρεια Αττικής).

∆ικαίωµα συµµετοχής: Φυσικά 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 ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν
αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση παρόµοιων έργων και να διαθέτουν σε ισχύ
σχετικούς µε το αντικείµενο του έργου ΚΑ∆.

Τιµές προσφορών: Οι τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως
και αριθµητικώς. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου και του
αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει το έργο. Για τη
σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η προσφερόµενη τιµή άνευ Φ.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 ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.)
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Περιεχόµενο προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται σε ένα αριθµηµένο ανά σελίδα αντίτυπο, εντός
σφραγισµένου φακέλου. Συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα εκτός πιθανά
αναγκαίων τεχνικών όρων που µπορεί να είναι στην αγγλική. ∆εν γίνονται δεκτές
χειρόγραφες προσφορές Το 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 ΦΠΑ
και µε ΦΠΑ) το κόστος που αφορούν την παραγωγή και διανοµή ραδιοφωνικού
µηνύµατος σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Αριθµός
και
παραδοτέων

Περιγραφή Μονάδα

Παραγωγή και αναµετάδοση 1
ραδιοφωνικού

Τιµή

Τιµή

χωρίς ΦΠΑ

µε ΦΠΑ 23%

……….. €

……….. €

(….ολογράφως…) (….ολογράφως…)

Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ.
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Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΟΠΣ 464017
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/07/2014

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

Ο Πρόεδρος του ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ
Ξυλούρης Ιωάννης
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