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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
της ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΟΠΣ: 457570
Αθήνα, 01/07/2014
Αρ. Πρωτ 413
Αξιότιμοι κύριοι,
Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. προγραμματίζει την
ανάπτυξη εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας στα πλαίσια της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
για την Ανάταση του Τουριστικού Κλάδου της Αττικής της Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο
για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από
την προώθηση νέων μορφών προβολής και διαδικτυακού μάρκετινγκ», που ορίζει το
«Σύστημα διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής
των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» με κωδικό ΟΠΣ:
457570, στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
Αντικείμενο της σύμβασης:
Η ανάπτυξη είκοσι πέντε (25) εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, της Πράξης
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό
Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων μορφών προβολής και διαδικτυακού
μάρκετινγκ» της Α.Σ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ανάταση του Τουριστικού Κλάδου της
Αττικής» (Κατηγορία δαπάνης ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – Δράση
8: Συμβουλευτική Οργάνωσης και Διοίκησης Ιδιωτικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων με
αντικείμενο την Διαδικτυακή Προώθηση του Αττικού Τουριστικού Προϊόντος).
Διαδικασία: Λήψη τριών προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη και αρτιότερη ως προς τα
ποιοτικά κριτήρια προσφορά για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.
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Συνολικός Προϋπολογισμός: Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΟΠΣ: 457570). Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση
του Έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ δεκαπέντε
ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (14,015.63 €) που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της
δράσης. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει στον ανάδοχο με την παράδοση του φυσικού
αντικείμενου βαση της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
Διάρκεια του έργου: Η Ανάπτυξη των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας θα πρέπει να
ολοκληρωθεί εώς 31/12/2014.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 16 Ιουλίου, 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.
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
β) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στο
keaep@otenet.gr .
Στοιχεία της Πράξης που υλοποιεί η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»:
Περιγραφή της Παρέμβασης

Στόχος της παρέμβασης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος εξειδικευμένων
ενεργών και προληπτικών δράσεων αύξησης της απασχόλησης και σύζευξης της ζήτησης και
της προσφοράς εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο με σκοπό την καθετοποιημένη ανάταση
και αναδιάρθρωση του ξενοδοχειακού κλάδου της Αττικής έχοντας ως εφαλτήριο την
ανάπτυξη και ενδυνάμωση σύγχρονων πρακτικών δεξιοτήτων στη νέα επιχειρηματικότητα /
διοίκηση, στην εισαγωγή νέων πρακτικών εκσυγχρονισμού των καναλιών επικοινωνίας και
προώθησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όπως επίσης και στην τεχνολογική επάρκεια
των ωφελούμενων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής προβολής, προώθησης
και διαχείρισης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η λογική ανάπτυξης της παρέμβασης πηγάζει,
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πέραν των τοπικών προβλημάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Αττικής οι οποίες
αναλύονται παρακάτω (βλ. ενότητα «ανάλυση τοπικής αγοράς»), και στις σημερινές
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι οποίες εν μέσω της σημερινής οικονομικής κρίσης
επιβάλλουν στους ενεργά και δυνητικά ασχολούμενους άμεσα ή/και έμμεσα με τον τουρισμό
να εξοικειωθούν, να εκπαιδευτούν, να συμπραχθούν, να υποστηριχθούν και να εφαρμόσουν
ορθές,

εξειδικευμένες

και

σύγχρονες

πρακτικές

διαχείρισης

και

οργάνωσης

των

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, της οργάνωσης
και ανάδειξης των διαστάσεων του τοπικού τουριστικού προϊόντος, της οργάνωσης και
κυρίως της διαδικτυακής προώθησης του τοπικού αττικού ξενοδοχειακού προϊόντος μέσα
από την χρήση νέων καναλιών επικοινωνίας και ιδιαίτερα μέσω των ηλεκτρονικών μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia).
Κύριο προϊόν – αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι


η ίδρυση μίας (1) κοινωνικής επιχείρησης με έδρα την Αττική η οποία θα συνεχίσει να
λειτουργεί και έπειτα από το τέλος του έργου και θα έχει ως αντικείμενο την
σχηματοποίηση και ανάδειξη της ταυτότητας του αττικού τουριστικού προϊόντος και τη
μετέπειτα προώθησή του μέσω των social media και νέων μορφών διαδικτυακού
μάρκετινγκ. Η κοινωνική επιχείρηση θα έχει ως στόχο την σχηματοποίηση της
τουριστικής ταυτότητας – προϊόντος με πυρήνα την αττική ύπαιθρο και το
πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών. Αποτέλεσμα της δραστηριότητας της
κοινωνικής

επιχείρησης

θα

είναι

η

συστηματική

καταγραφή

και

ανάπτυξη

ολοκληρωμένων τουριστικών προϊόντων / διαδρομών στην Αττική, προϊόντα τα οποία
η κοινωνική επιχείρηση θα προωθήσει μετέπειτα προς Χώρες του εξωτερικού μέσω
των social media και νέων μορφών διαδικτυακού marketing. Τα έσοδα της κοινωνικής
επιχείρησης θα προκύπτουν από διαφημιστικές καταχωρήσεις και από την
προώθηση νέων τουριστικών διαδρομών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στους εν
δυνάμει επισκέπτες της περιοχής. Στην κοινωνική επιχείρηση θα προσληφθούν οκτώ
(8) άτομα της ομάδας στόχου. Η κοινωνική επιχείρηση θα στελεχωθεί από μέλη της
ομάδας στόχου του έργου και θα αποτελέσει τον πυρήνα μεταλαμπάδευσης και
διάχυσης των αποτελεσμάτων και μετά το πέρας της προτεινόμενης παρέμβασης.
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η εξασφάλιση της δημιουργίας συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) νέων θέσεων
εργασίας για ανέργους νέους της περιοχής μέσα από την οριοθετημένη και
εξειδικευμένη

διάγνωση

των

τοπικών

αναγκών

τόσο

των

ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων και του συνόλου των κλάδων που επηρεάζονται εν γένει από τον
τουριστικό τομέα όσο και των νέων ανέργων (ηλικίας 18 – 34 ετών) της Αττικής.
Περιγραφή της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
λειτουργίας των ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων που θα συσταθούν στο πλαίσιο του
έργου. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα ή και παράλληλα με την ανάπτυξη των επιχειρηματικών
σχεδίων (business plans) όπως αυτά περιγράφονται στην δράση 7, η ΑΣ θα παράσχει προς
τους Ωφελούμενους του σχεδίου συγκεκριμένες συμβουλευτικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες
σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα συσταθούν.
Η συμβουλευτική της συγκεκριμένης δράσης θα αναλύεται στις ακόλουθες θεματικές
ενότητες:











Γνώση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων
Γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων για τους εργαζόμενους με την χαρτογράφηση
διαδικασιών τήρησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης
Θέματα / διαδικασίες / συστήματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
Θέματα / διαδικασίες / συστήματα διαχείρισης ποιότητας των επιχειρήσεων
Θέματα / διαδικασίες / συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων (πολιτική αμοιβών, προσέλκυση εργαζομένων, οριοθέτηση και
περιγραφή θέσεων εργασίας)
Θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής και διοίκησης των επιχειρήσεων
Θέματα και διαδικασίες τήρησης του φορολογικού πλαισίου και της επαφής των
επιχειρήσεων με τον Δημόσιο Τομέα (αδειοδοτήσεις, πιστοποιητικά λειτουργίας κ.α.)
και με άλλες επιχειρήσεις και δίκτυα
Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης με την ανάπτυξη
συγκεκριμένων διαδικασιών λειτουργίας
Νομική Υποστήριξη κατά τα πρώτα βήματα λειτουργίας της επιχείρησης
Υποστήριξη κατά την διεκπεραίωση αρχικών

Η δράση 8 στοχεύει, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική ιδέα και το επιχειρηματικό
σχέδιο (business plan) της δράσης 7, αφενός στην από κοινού με τον ωφελούμενο
δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου και εξειδίκευσης των διαδικασιών λειτουργίας των
επιχειρήσεων έπειτα από την ίδρυσή τους και αφετέρου στην υποστήριξη και διευκόλυνση
διεκπεραίωσης νομικών, εργασιακών, φορολογικών, διοικητικών και χρηματοοικονομικών
θεμάτων των ωφελούμενων που θα ιδρύσουν κοινωνικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η δράση 8 είναι συμπληρωματική της δράσης 7 (Συμβουλευτική Προώθησης στην
απασχόληση και Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας) δεδομένου ότι ενώ στη δράση 7 ο
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στόχος είναι η δημιουργία και υποστήριξη του ωφελούμενου σχετικά με την καινοτόμα
επιχειρηματική ιδέα και την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), στην
δράση 8 προβλέπεται, πέραν των υποστηρικτικών μηχανισμών προς τους ωφελούμενους
κατά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη κανονισμών λειτουργίας των
επιχειρήσεων οι οποίοι θα εξειδικεύουν, ανάλογα με το είδος, το αντικείμενο, τον σκοπό και
τον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου, τις διαδικασίες λειτουργίας λαμβάνοντας
υπόψη διεθνή πρότυπα διαχείρισης στις ανωτέρω θεματικές ενότητες. Οι κανονισμοί
λειτουργίας θα λειτουργήσουν για τους επιχειρηματίες εν είδη οδικού χάρτη λειτουργίας των
επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα έπειτα από την ίδρυσή τους.
Περιγραφή του Εργου
Στο πλαίσιο της δράσης θα εκπονηθούν είκοσι πέντε (25) εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας
των επιχειρήσεων οι οποίοι θα εξειδικεύουν, ανάλογα με το είδος, το αντικείμενο, τον σκοπό
και τον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου, τις διαδικασίες λειτουργίας
λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα διαχείρισης στις ανωτέρω θεματικές ενότητες. Οι
κανονισμοί λειτουργίας θα λειτουργήσουν για τους επιχειρηματίες εν είδη οδικού χάρτη
λειτουργίας των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα έπειτα από την ίδρυση τους.
Δικαίωμα 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 Δημοσίων 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 ΚΑΔ.
Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποχρεωτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:


Οικονομική προσφορά την οποία υπογράφει και σφραγίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος και
στην οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) το
κόστος των παραδοτέων σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Αριθμός και Περιγραφή
παραδοτέων
Εκπόνηση 25 εσωτερικών
κανονισμών λειτουργίας



Τιμή
χωρίς ΦΠΑ
……….. €
(….ολογράφως…)

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

Στοιχεία που να καλύπτουν τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης. Όπως περιγράφονται
παρακάτω στην τεχνική προσφορά.
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Τεχνική προσφορά
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Συμφωνία της προσφοράς
με τις προδιαγραφές της 50%
προκήρυξης

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως
120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το
100

Κατανόηση
αντικειμένου,
τρόπος προσέγγισης και
25%
Μεθοδολογία
υλοποίησης
του έργου

Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως
120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το
100

Δομή
και
σύνθεση
οργανωτικού σχήματος
25%

Από 80 βαθμούς το ελάχιστο έως
120 το μέγιστο, με κεντρική τιμή το
100

Οικονομική προσφορά

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100
βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί
επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του κάθε στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία
της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων
και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως
120 βαθμούς.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής
προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,
οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
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Αποκλίσεις από όρους της προκήρυξης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών πoυ
έχουν χαρακτηρισθεί στη προκήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνιστούν απόρριψη τωv προσφορών.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ.
Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ», ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΟΠΣ: 457570.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/07/2014
Ανάδειξη αναδόχου-υπογραφή σύμβασης: Η ανάδειξη Αναδόχου γίνεται κατόπιν
αξιολόγησης των εμπρόθεσμα κατατεθειμένων προσφορών βάσει της πιο συμφέρουσα από
οικονομική άποψη και αρτιότερη ως προς τα ποιοτικά κριτήρια προσφορά για την παροχή
της ανωτέρω υπηρεσίας. 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 ΚΕ.Α.ΕΠ.
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

