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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
με τροποποίηση των όρων συμμετοχής
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθμ. 131/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΓΕΑ7Λ6-0Α4), προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών για :

την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας συνοδείας (Ελληνικά-Αγγλικά και αντίστροφα) μέχρι του ποσού
των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στα πλαίσια της διοργάνωσης της
συνεδρίασης των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί
στην Πάτρα στις 30 Μαΐου 2018 για την αξιολόγηση του σχεδιασμού «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
– Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια»

Οι τεχνικές προδιαγραφές (βάσει του υπ.αριθμ. 152456/847/17-05-2018 της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού), θα είναι σύμφωνες με το παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

που δραστηριοποιείται στο χώρο , για

την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου,
Τμήμα Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 στην Πάτρα σε σφραγισμένο φάκελο έως την
18/05/2018 και ώρα 11:30π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11:30π.μ.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι α) ο συμμετέχων

δεν έχει

κώλυμα αποκλεισμού από τη

συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του
Ν.4412/2016,
β) ο αριθμός μέλους της ΠΕΜ (Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών) ή ο αριθμός μητρώου του ΣΥΔΙΣΕ (Σύλλογος
Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος) γ) διαθέτει άριστη γνώση των οργάνων της ΕΕ και του τρόπου λειτουργίας και
συνεργασίας τους και άριστη γνώση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών της ΕΕ, καθώς επίσης των
πολιτικών και των διεθνών δραστηριοτήτων της ΕΕ που έχουν σχέση με, αναπτυξιακές, επιχειρηματικές και
εμπορικές δραστηριότητες και προγράμματα
β) την Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της διοργάνωσης της συνεδρίασης των μελών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 30 Μαΐου 2018 για την αξιολόγηση του
σχεδιασμού «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» ενδιαφέρεται για την
παροχή υπηρεσιών διερμηνείας συνοδείας (Ελληνικά-Αγγλικά και αντίστροφα) προϋπολογισμού έως του ποσού
των 400,00€. Βάσει ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας διερμηνείας ορίζεται από τις 8:30
π.μ. – 18:00 μ.μ. ενώ θα πραγματοποιηθούν και επισκέψεις στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και στη
Βιομηχανική ζώνη Πατρών.

Η διερμηνεία θα πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες διερμηνείς οι οποίοι είναι τακτικά μέλη είτε της ΠΕΜ
(Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών) είτε του ΣΥΔΙΣΕ (Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος)).

Σημείωση: Κριτήριο Κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής

