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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ’ αριθμ. 94/18-6-2018(ΑΔΑ:67ΥΖ7Λ6-ΒΓ6) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.173/2017
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 29/2018
απόφαση του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018», προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση κατόπιν
συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς.
για:
τη διοργάνωση διήμερης εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης στις 29-30/08/2018με συνολικό
προϋπολογισμό έως του ποσού των 2.065,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου“InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian
Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου), όπου η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο επικεφαλής εταίρος.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, στον Πύργο.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα 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 Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας,
Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ. 27131 στoν Πύργο σε σφραγισμένο φάκελο έως την Τρίτη 21/8/2018 και
ώρα 11.00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 11.30 π.μ.
Δεκτή θα γίνει η οικονομικότερη προσφορά.
Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι 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.
2. Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για τη διοργάνωση της διήμερης εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης στις 29-30/08/2018 στο πλαίσιο
υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian
Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) μέχρι του
ποσού των 2.065,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς.
Ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέσει τα παρακάτω:
Προϋπολογισμός
(με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

Γραμματειακή υποστήριξη (Επίσημη γλώσσα Αγγλικά)

2.

Τροφοδοσία για 25 άτομα

3.

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του γεγονότος

4.

Γραφική ύλη για συμμετέχοντες

5.

Δημοσιεύσεις με δελτία τύπου σε 6 ΜΜΕ (κάλυψη του συνόλου της
Περιφέρειας)

6.

Υπηρεσίες μεταφοράς 25 ατόμων
ενδιαφέροντος εντός της Ηλείας.

2.065,00€

σε

περιοχές

τουριστικού

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:
1. Γραμματειακή υποστήριξη:
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή γραμματειακής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της
εναρκτήριας συνάντησης (ενδεικτικά, τήρηση παρουσιολογίου, καταγραφή πρακτικών,
υπηρεσίες γραμματείας). Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον ένα άτομο και τις δύο
μέρες της συνάντησης το οποίο να έχει αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας.

2. Τροφοδοσία για 25 άτομα:
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή των εξής:
• Καφέ, αναψυκτικά, νερά, χυμοί (σε κατάλληλη θερμοκρασία) και βουτήματα για 25 άτομα στις
29/08/2018, τα οποία θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη την διάρκεια της συνάντησης. Στα δύο (2)
διαλείμματα θα υπάρχει και εξυπηρέτηση. Ελάχιστες επιλογές καφέ: εσπρέσο, γαλλικός.
• Δείπνο για 25 άτομα στις 29/08/2018 μετά την λήξη της συνάντησης με τις εξής
προδιαγραφές:
Το μενού θα αποτελείται από ορεκτικό, σαλάτα εποχής, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο (με
δυνατότητα επιλογών). Το φαγητό θα συνοδεύεται με νερό εμφιαλωμένο (ανθρακούχο ή μη)
σε απεριόριστη κατανάλωση, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά (μπύρα ή κρασί).
Στο δείπνο θα πρέπει να παρέχονται δυνατότητες για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις και
αλλεργίες (π.x.vegetarian, αλλεργία σε γλουτένη)
• Ελαφρύ γεύμα για 25 άτομα στις 30/08/2018, με προτίμηση σε ελληνικές γεύσεις.
3. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του γεγονότος:
Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει φωτογραφικά και να βιντεοσκοπήσει τη συνάντηση καθώς και
την επίσκεψη σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, ώστε το υλικό να χρησιμοποιηθεί για τη
διάχυση και προβολή του έργου.
4. Γραφική ύλη για συμμετέχοντες:
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στον καθέναν από τους συμμετέχοντες μπλοκ και στυλό για τη
συνάντηση.
5. Δημοσιεύσεις με δελτία τύπου σε τρία ΜΜΕ:
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει δελτίο τύπου σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης και
μετά από συνεννόηση με τον επικεφαλή εταίρο. Στη συνέχεια θα γίνει δημοσίευση του δελτίου
αυτού σε 6 μέσα μαζικής ενημέρωσης σε επίπεδο Περιφέρειας με ενημέρωση του επικεφαλής
εταίρου για την πορεία της δημοσιεύσεων.
6. Υπηρεσίες μεταφοράς 25 ατόμων σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος εντός της Ηλείας:
Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν 2 μετακινήσεις σε επιλεγμένες περιοχές
τουριστικού ενδιαφέροντος εντός της Ηλείας (ακτίνα 50 km) με αφετηρία και επιστροφή τον
Πύργο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί 3 ημέρες πριν την έναρξη της συνάντησης για τον ακριβή αριθμό των
συμμετεχόντων σε αυτή, καθώς και για την αναλυτική ατζέντα εργασιών και το ωράριο αυτών.
2. Η πληρωμή του αναδόχου για τη δαπάνη της τροφοδοσίας θα γίνει αναλογικά βάσει του τελικού
αριθμού των συμμετεχόντων που θα παραστούν. Συνεπώς η προσφορά για το δείπνο και το
γεύμα θα πρέπει να δοθεί ανά άτομο.
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