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Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ’ αριθμ.109929/479/12-04-2019 (ΑΔΑ:6ΚΕΤ7Λ6-ΔΣΩ) απόφαση
της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
αριθμό 184/10-04-2019 με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας: α) δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις στην Ιταλία, στο πλαίσιο
της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «INCUBA», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν
συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης β) δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.520,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανωτέρω πρόσκληση»,
την υπ’αριθμ. 349592/631/23-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με αριθμό 226/15-11-2018 και με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019» και
την υπ. αριθμ. 114929/1229/06-05-2019 (ΑΔΑ: 61Σ47Λ6-Ξ0Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό
999/22-04-2019 και θέμα «α) Έγκριση αναγκαιότητας δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις στην Ιταλία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού έργου «INCUBA» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το
σύνολο της δαπάνης β) Έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.520,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
για την ανωτέρω πρόσκληση»,
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:
Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για έναν εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου εταίρου Νο1
(Επιμελητήριο Αχαϊας), προκειμένου να συμμετάσχει σε 2 συναντήσεις στο Μπάρι, στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου “Incuba – Cross Border Agrifood Incubators (Διασυνοριακές - Αγροδιατροφικές
Θερμοκοιτίδες)”, όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο επικεφαλής εταίρος.
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 στον Πύργο σε σφραγισμένο φάκελο έως την Δευτέρα, 20/05/2019 και ώρα
11:00 μ.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα, Δευτέρα, 20/05/2019 και ώρα 12:00 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.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης για συνάντηση στην Ιταλία με συνολικό προϋπολογισμό έως του
ποσού των χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.520,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Incuba– CrossBorderAgrifoodIncubators”
(Διασυνοριακές-Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες),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 όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
(με Φ.Π.Α.)

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τον συνεργαζόμενο εταίρο Νο1 (Associated
Partner 1) προκειμένου να συμμετάσχει στις συναντήσεις του εταιρικού
σχήματος που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου

1.520,00€

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής για έναν εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου
εταίρου Νο1 (Επιμελητήριο Αχαϊας), προκειμένου να συμμετάσχει σε 2
συναντήσεις στο Μπάρι.
Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η απόδοση στον συμμετέχοντα ποσού που
αντιστοιχεί σε δαπάνες διατροφής βάσει παραστατικών κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού.
Α.Η μετακίνηση περιλαμβάνει:
- έξοδα μετακίνησης από την έδρα του συνεργαζόμενου εταίρου στο
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα
- αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά έξοδα μετ’ επιστροφής με αναχώρηση από
το αεροδρόμιο από Ελ. Βενιζέλος ή το λιμάνι της Πάτρας προς το
Μπάρι
- έξοδα μετακίνησης από το παραπάνω αεροδρόμιο ή λιμάνι προς το
ξενοδοχείο και αντίστροφα
Β.Η διαμονή περιλαμβάνει:
 έως 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε μονόκλινο δωμάτιο στο Μπάρι.
Το ξενοδοχείο θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα
αρχή
Παρατηρήσεις:
i.
Η απόδοση των δαπανών μετακίνησης θα γίνει με την προσκόμιση
σχετικών αποδεικτικών (εισιτήρια, αποδείξεις κλπ) ενώ σε περίπτωση
μετακίνησης με ΙΧ η απόδοση θα γίνει με βάση την χιλιομετρική
αποζημίωση και τις δαπάνες διοδίων.

Τεμ

Κόστος

Σύνολο

2

1.520,00€

1.520,00€
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
(με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες για τον συνεργαζόμενο εταίρο Νο1
(AssociatedPartner 1) προκειμένου να συμμετάσχει στις συναντήσεις του
εταιρικού σχήματος που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου

1.

1.520,00 €
Τεμ

Κόστος
(προ ΦΠΑ)

Σύνολο

Τεμ

Κόστος
(προ ΦΠΑ)

Σύνολο

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής για έναν εκπρόσωπο του συνεργαζόμενου
εταίρου Νο1 (Επιμελητήριο Αχαϊας), προκειμένου να συμμετάσχει σε 2
συναντήσεις στο Μπάρι.
Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η απόδοση στον συμμετέχοντα ποσού που
αντιστοιχεί σε δαπάνες διατροφής βάσει παραστατικών κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού.
Α.Η μετακίνηση περιλαμβάνει:
- έξοδα μετακίνησης από την έδρα του συνεργαζόμενου εταίρου στο
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα
- αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά έξοδα μετ’ επιστροφής με αναχώρηση
από το αεροδρόμιο από Ελ. Βενιζέλος ή το λιμάνι της Πάτρας προς το
Μπάρι
- έξοδα μετακίνησης από το παραπάνω αεροδρόμιο ή λιμάνι προς το
ξενοδοχείο και αντίστροφα
Β.Η διαμονή περιλαμβάνει:
 έως 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε μονόκλινο δωμάτιο στο Μπάρι.
Το ξενοδοχείο θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα
αρχή
Παρατηρήσεις:
ii.
Η απόδοση των δαπανών μετακίνησης θα γίνει με την προσκόμιση
σχετικών αποδεικτικών (εισιτήρια, αποδείξεις κλπ) ενώ σε
περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ η απόδοση θα γίνει με βάση την
χιλιομετρική αποζημίωση και τις δαπάνες διοδίων.
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο

