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Αθήνα 20- 04-2012

Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 311/15/22- 03-2012 Απόφαση ∆Σ/Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆Ι ΑΓΩ ΝΙ ΣΜΟ
ΜΕ ΚΛΕΙ ΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟ ΡΕΣ Κ ΑΙ ΚΡΙ ΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜ ΗΛΟ ΤΕΡΗ
ΠΡΟΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΟ ΓΗ ΑΝ Α∆Ο ΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜ ΗΣΗΣ Κ ΑΙ ∆Ι ΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩ Ν ΑΠ 7, 8,9, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ 20.000, 00 €
(ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙ Α∆ΕΣ ΕΥΡΩ) ΣΥΜ ΠΕΡΙΛ ΑΜΒ ΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝ ΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ
Φ. Π. Α.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του υποέργου 3 είναι 20.000,00 ευρώ.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός ανά άξονα προτεραιότητας είναι:
ΑΠ 7: 7.000,00 ευρώ.
ΑΠ 8: 12.200,00 ευρώ.
ΑΠ 9: 800,00 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙ ΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: 20.000,00 €
(ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙ Α∆ΕΣ ΕΥΡΩ)
ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΑΜ Β ΑΝΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝ ΑΛ ΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ. Π. Α.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆Ι ΑΓΩ ΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΛΕΙ ΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟ ΡΕΣ Κ ΑΙ ΚΡΙ ΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜ ΗΛΟ ΤΕΡΗ
ΠΡΟΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΟ ΓΗ ΑΝ Α∆Ο ΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜ ΗΣΗΣ Κ ΑΙ ∆Ι ΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν»
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩ Ν ΑΠ 7, 8,9, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ 20.000, 00 €
(ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙ Α∆ΕΣ ΕΥΡΩ) ΣΥΜ ΠΕΡΙΛ ΑΜΒ ΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝ ΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ
Φ. Π. Α.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του υποέργου 3 είναι 20.000,00 ευρώ.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός ανά άξονα προτεραιότητας είναι:
ΑΠ 7: 7.000,00 ευρώ.
ΑΠ 8: 12.200,00 ευρώ.
ΑΠ 9: 800,00 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙ ΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: 20.000,00 €
(ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙ Α∆ΕΣ ΕΥΡΩ)
ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΑΜ Β ΑΝΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝ ΑΛ ΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ. Π. Α.
ΑΠΟ ΦΑΣΗ
Το

Ίδρυµα

Νεολαίας

και

∆ια

Βίου

Μάθησης

δια

(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.),

του

∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ., νόµιµου εκπροσ ώπου του.

Κ.Υ.Α. 127175/Η/ 2011 (ΦΕΚ 2508/ Β/4-11-11): Συγχώ νευση διά απορροφ ήσεως
τω ν Νοµικώ ν Προσ ώπω ν Ιδιωτικού ∆ικαίου «ΕΘΝΙ ΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ»
(ΕΙΝ), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩ Ν» (Ι.∆.ΕΚ. Ε.) και
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτω ν
Την έγκριση της διενέργειας, της παρούσας προκήρυξης, από το ∆.Σ. του
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης δυνάµει της υπ’ αριθµ. 311/15/ 2203-2012 Απόφασής του,

1.

Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που
περιλαµβάνονται

σ την

παρούσ α

προκήρυξη

και

µετά

παρέλευση

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερώ ν από την εποµένη της
ηµεροµηνίας ανάρτησης της περίληψης της παρούσ ας σ την ιστοσελίδα του
Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ.
Ηµεροµηνία α νάρτησης της περίληψης της παρούσα ς στην ιστοσελίδα
του

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.: 24/04/2012.

2.

Ο προϋπολογισµός του Υποέργου 3: «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜΗΣΗΣ Κ ΑΙ
∆Ι ΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΣ Γ ΟΝΕΩΝ» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΑΞΟΝ Α ΠΡΟ ΤΕΡ ΑΙΟ ΤΗΤΑΣ 7» ανέρχεται στο ποσ ό τω ν
7.000,00 € (επτά χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
Ο προϋπολογισµός του Υποέργου 3: «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜΗΣΗΣ Κ ΑΙ
∆Ι ΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ « ΑΞΟΝ Α ΠΡΟ ΤΕΡ ΑΙΟ ΤΗΤΑΣ 8» ανέρχεται στο ποσό τω ν
12.200, 00 € (δώ δεκα χιλιάδες διακόσια

ευρώ) σ υµπεριλαµβανοµένου του

αναλογούντος Φ.Π. Α.
Ο προϋπολογισµός του Υποέργου 3: «ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΜΗΣΗΣ Κ ΑΙ
∆Ι ΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΧΟΛΕΣ

ΓΟΝΕΩΝ» ΣΤΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ « ΑΞΟΝ Α ΠΡΟ ΤΕΡ ΑΙΟ ΤΗΤΑΣ 9» ανέρχεται στο
800,00 € ( οκτακόσ ια

ποσό τω ν

ευρώ) σ υµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος

Φ.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προκηρυσσ όµενου έργου ανέρχεται
στο ποσό τω ν 20.000,00 € (είκοσι
του αναλογούντος

χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι α νά δοχοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το
σύνολο τω ν υποέργων, µε σαφή α ναφορά στην προσφερόµε νη τιµή για
το

σύνολο

τω ν

υπηρεσιών

κάθε

υποέργου

ξεχωριστά,

άλλως

η

προσφορά δε ν αξιολογείται.

3.

∆ιάρκεια Σύµβασης: Από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και
λήγει µε την

κατάθεση, από τον ανάδοχο, του συ νόλου τω ν παραδοτέων

που προβλέπονται από

τη σύµβασ η και σ ύµφω να µε το αναλυτικό

χρονοδιάγραµµα κατάθεσης παραδοτέων που περιγράφεται σε αυτή. Η
κατάθεση τω ν παραδοτέω ν από τον ανάδοχο, σύµφω να µε το αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα που περιγράφεται στη σύµβαση,

θα πρέπει να έχει

ολοκληρωθεί σε ένα µήνα από την πραγµατοποίησ η της εκδήλωσης.

4.

Ο

διαγω νισµός

θα

διεξαχθεί

από

αρµόδια

επιτροπή

διενέργειας

του

διαγω νισµού, παραλαβής και αξιολόγησ ης τω ν προσφορώ ν, η οποία θα
ορισθεί µε σχετικό έγγραφο του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του Ιδρύµατος
Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι. ΒΙ. Μ.).
5.

Ηµεροµηνία διεξαγω γής του διαγω νισµού ορίζουµε την 10/05/2012 ηµέρα
Πέµπτη

και ώρα 11:00,

στην κεντρική αίθουσα του 2 ο υ ορόφου του

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ., Αχαρνών 417, Τ.Κ. 11143, Αθήνα.

6.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σύµφωνα µε τα
οριζόµενα σ την παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι και την 09/05/2012
και ώ ρα 14: 00, προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, στο
Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας του Ι.ΝΕ. ∆Ι.ΒΙ. Μ. (Γραφείο 370), Αχαρνώ ν
417, Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 3ος όροφος.

7.

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις
ταχυδροµικής

αποστολής

τους

επισ τρέφονται.

Η

αποσφράγισ η

τω ν

προσφορώ ν γίνεται δηµόσ ια.
8.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν σ υνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

9.

Π ερίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ι. ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ. και

στην ισ τοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ., http://www. ein.gr.
10. Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης και σχετικό πληροφοριακό υλικό
διατίθενται
Αθήνα,

3

στο Γραφείο 330 του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνώ ν 417, Τ.Κ. 11143
ος

όροφ ος,

τηλ.

+30213. 1311520

(κα

Κυριαζή),

Fax:

+302131311506.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ.) που εδρεύει στην
Αθήνα, οδός Αχαρνών, αρ. 417, το οποίο µε την υπ’ αριθµ. 311/15/ 22-03- 2012
Απόφασ η του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, προκηρύσσει τον διαγω νισµό αυτό.

ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ ∆Ι ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ∆Ι ΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ Κ ΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟ ΡΩΝ
Το Αρµόδιο Συλλογικό Όργανο θα ορισθεί µε σχετικό έγγραφο του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου του Ι.ΝΕ. ∆Ι.ΒΙ. Μ. στο πλαίσ ιο του Παρόντος ∆ιαγωνισµού.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Οποιοδήποτε Φυσ ικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Οµάδα Προσώ πων σ υµµετέχει σ τον
∆ιαγω νισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη σύµβασης µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο υπογράφω ν την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από
τον ίδιο τον Προσ φέροντα- µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο
εκπρόσωπό

του,

ή,

σε

περίπτωση

ένωσης

προσώπω ν,

πρόσωπο

εξουσ ιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο Προσφέρω ν που θα επιλεγεί θα συνάψει Σύµβασ η µε την Αναθέτουσα Αρχή,
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασ ία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η έγκρισ η

της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώ νεται η υλοποίηση

του έργου στον Ανάδοχο.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση
του προκηρυσσόµενου Έργου.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οµάδα προσώπω ν, η οποία θα ορισθεί µε σχετικό έγγραφο του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ. Μ., η οποία εξουσ ιοδοτείται να εκπροσω πεί την
Αναθέτουσα Αρχή σ την εκτέλεσ η τω ν υποχρεώσεω ν, τω ν δικαιωµάτω ν ή και τω ν
εξουσ ιώ ν που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή τω ν
Παραδοτέω ν του Έργου.
Οι υποψήφιοι α νάδοχοι οφείλου ν να υποβάλλουν προσφ ορά για το σύ νολο
των υ ποέργων, µε σαφή αναφορά στην προσφερόµε νη τιµή για το σύνολο
των

υπηρεσιών

κάθε

υποέργου

ξεχωριστά,

άλλως

η

προσφορά

δεν

αξιολογείται.

∆ΙΚ ΑΙΩΜ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίω µα συµµετοχής στο διαγω νισµό έχουν α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προµηθευτώ ν που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί, δ)
κοινοπραξίες προµηθευτώ ν της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού

Οικονοµικού Χώρου

(ΕΟΧ)

ή σε

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει

τη

Συµφωνία ∆ηµοσ ίω ν Συµβάσεω ν του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
οποία κυρώθηκε µε το

Νόµο 2513/1997 , µε αντικείµενο απασ χόλησ ης και

αποδεδειγµένες ικανότητες και εµπειρία στο προκηρυσσ όµενο αντικείµενο.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση
και εφόσον η Αναθέτουσ α Αρχή κρίνει ότι η λήψη ορισµένης νοµικής µορφ ής
είναι αναγκαία για την
ενώσεω ς

προσώ πω ν

ικανοποιητική εκτέλεση της σ ύµβασης.

είναι

παραδεκτή

εφόσον

πληρούνται

οι

Προσφορά
ακόλουθες

προϋποθέσεις:
α) Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοσ τό συµµετοχής κάθε
προσώ που και το

ειδικό µέρος της υπηρεσίας µε το οποίο θα ασχοληθεί σ τα

πλαίσια της υλοποίησης τω ν υπηρεσ ιώ ν
β) Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης
λειτουργίας τους σ την Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφω νία ∆ηµοσίων Συµβάσ εω ν του
Παγκόσµιου Οργανισ µού Εµπορίου

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟ ΡΩΝ
Για τη συµµετοχή στο διαγω νισ µό ο κάθε διαγω νιζόµενος οφείλει να
προσκοµίσει και να παραδώσει στην επιτροπή του διαγω νισµού έναν ενιαίο
σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην
παρούσα προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις ανεξάρτητους σφραγισµένους
φακέλους:
α) Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
γ) Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά»

ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚ ΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι

συµµετέχοντες

στους

διαγω νισµούς

υποχρεούνται,

επί

ποινή

αποκλεισµού, να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, φάκελο µε
τα εξής δικαιολογητικά :
α. Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την
προσφορά,

να

καταθέσουν

Εγγύηση

συµµετοχής

τους

στο

διαγω νισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του υποέργου στο οποίο
συµµετέχουν

συµπεριλαµβανοµένου

του

Φ.Π. Α. .

Η

εγγύηση

συµµετοχής πρέπει να αναφέρει ότι ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα
µετά

τη

λήξη

του

χρόνου

ισχύος

της

προσφοράς

που

ζητά

η

διακήρυξη και να εκδίδεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, Ίδρυµα
Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.).
Η

εγγύηση

συµµετοχής

επιστρέφεται

στον

Ανάδοχο

µετά

την

κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) εργασίµω ν
ηµερώ ν από την υπογραφή της
Προσφέροντες

µέσα

σε

πέντε

σύµβασης,

(5)

ηµέρες

ενώ
από

στους λοιπούς
την

ηµεροµηνία

οριστικής ανακοίνωσης της Κατακύρωσης ή ανάθεσης.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγω νισµού ή διαδικασίας
ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.
ii. Να δηλώ νεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους,
- δεν έχουν καταδικασθεί

µε

αµετάκλητη

απόφαση για

κάποιο

αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ.
2 του άρθρου 6 του πδ 118/2007,

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 καταστάσεις,
-

είναι

φορολογικά

και

ασφαλιστικά

ενήµεροι

ως

προς

τις

υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του π.δ. 118/2007,
-

είναι

εγγεγραµµένοι

στο

οικείο

Επιµελητήριο

σύµφω να µε

τα

οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ.
β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 κατάσταση.
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικώ ν της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του π.δ 118/2007.
γ. Εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στους διαγω νισµούς µε
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικά
εκπροσώπησης τα οποία συνίστανται ανάλογα µε τη νοµική µορφή
του κάθε προσφέροντος, στα ακόλουθα:
(α) Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού, το ΦΕΚ σύστασης και
τα ΦΕΚ τροποποιήσεω ν της εταιρίας (σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ)
καθώς και πιστοποιητικό της αρµόδιας σε κάθε περίπτωση αρχής
από το οποίο να βεβαιώ νονται όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις
του καταστατικού, ή επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού και
των τροποποιήσεών του µε αντίστοιχη βεβαίωση της αρµόδιας αρχής
για τις όλες µέχρι σήµερα τροποποιήσεις του (σε περίπτωση Ο.Ε. ή
Ε.Ε.) Τα παραπάνω έγγραφα δεν προσκοµίζονται σε περίπτωση
ατοµικώ ν επιχειρήσεω ν.
(β) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα µέλη του
∆.Σ., οι νόµιµοι εκπρόσωποι, οι διαχειριστές, τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα µε την υπογραφή τους να δεσµεύουν την εταιρία
και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριώ ν.

(γ)

Πρακτικό

αποφάσεων

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου

ή

του

∆ιοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, µε το οποίο:
Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγω νισµό. Σε περίπτωση ένωσης
Εταιριώ ν µε το πρακτικό πρέπει να εγκρίνονται η συµµετοχή του
µέλους της ένωσης στο διαγω νισµό, η σύµπραξή του µε τα λοιπά
µέλη της ένωσης, το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος
εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την
προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε
όλα τα στάδιά της, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί. Σε περίπτωση ένωσης πρέπει να ορίζεται κοινός νόµιµος
εκπρόσωπος για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και την προσφορά καθώς και να καταθέσει την προσφορά και να
παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.
ΕΝ ΑΛΛ ΑΚ ΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγω νισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή
µέρος τω ν προκηρυσσόµενω ν µε την παρούσα Υπηρεσ ιώ ν. Στο διαγω νισµό δε
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Προσφορές για µέρος των προκηρυσσόµενων µε την παρούσα
Υπηρεσ ιώ ν δε γίνονται δεκτές.
Εγγύησ η καλής εκτέλεσης τω ν όρω ν της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10 %
του Συµβατικού Τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αττική ( Αθ ήνα).

Προδιαγραφές σεµιναρίου:
Χρόνος υλοποίησης : 21-22 Μαΐου 2012
(σε περίπτωση κωλύµατος από την υπηρεσία η εν λόγω ηµεροµηνία
µπορεί να µεταβληθεί σε συνεργασία µε τον ανάδοχο)
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
∆ιάρκεια:
12 ώρες
Ωράριο:
1 η ηµέρα:
Έναρξη 11.00 - 14.00 και 15.00-20.00
2 η ηµέρα: Έναρξη 9.00 – 13.00

Αριθµός ατόµω ν: 58 Υπεύθυνοι νοµών+ 58 εκπαιδευτές+ 1
Υπεύθυνος Έργου + 7 µέλη οµάδας έργου + 2 Επιστηµονικοί
Σύµβουλοι= 126

Μετακινήσεις:
1. 2 µετακινήσεις Καλαµάτα – Αθήνα - Καλαµάτα οδικώς
2. 2 µετακινήσεις Ναύπλιο ή Άργος – Αθήνα – Ναύπλιο ή Άργος οδικώς
3. 2 µετακινήσεις Τρίπολη – Αθήνα - Τρίπολη οδικώς
4. 2 µετακινήσεις Κόρινθος – Αθήνα - Κόρινθος οδικώς
5. 2 µετακινήσεις Σπάρτη – Αθήνα - Σπάρτη οδικώς
6. 2 µετακινήσεις Πάτρα – Αθήνα - Πάτρα οδικώς
7. 2 µετακινήσεις Χαλκίδα – Αθήνα - Χαλκίδα οδικώς
8. 2 µετακινήσεις Λιβαδειά – Αθήνα - Λιβαδειά οδικώς
9. 2 µετακινήσεις Λαµία – Αθήνα – Λαµία οδικώς
10.
2 µετακινήσεις Καρπενήσι – Αθήνα - Καρπενήσι οδικώς
11.
2 µετακινήσεις Άµφισσα – Αθήνα – Άµφισσα οδικώς
12.
2 µετακινήσεις Μεσολόγγι – Αθήνα - Μεσολόγγι οδικώς
13.
2 µετακινήσεις Πύργος – Αθήνα – Πύργος οδικώς
14.
2 µετακινήσεις Κέρκυρα – Αθήνα – Κέρκυρα αεροπορικώς
15.
2 µετακινήσεις Λευκάδα– Αθήνα – Λευκάδα αεροπορικώς
16.
2 µετακινήσεις Ζάκυνθος – Αθήνα – Ζάκυνθος αεροπορικώς
17.
2 µετακινήσεις Κεφαλληνία– Αθήνα – Κεφαλληνία αεροπορικώς
18.
2 µετακινήσεις Κυκλάδες – Αθήνα – Κυκλάδες αεροπορικώς ή
µε πλοίο
19.
2 µετακινήσεις Ρόδος – Αθήνα – Ρόδος αεροπορικώς
20.
2 µετακινήσεις Ηράκλειο – Αθήνα – Ηράκλειο αεροπορικώς
21.
2 µετακινήσεις Ρέθυµνο – Αθήνα – Ρέθυµνο µε πλοίο (ή
αεροπορικώς από Χανιά, οπότε οδικώς µέχρι Χανιά και αεροπορικώς
Χανιά-Αθήνα)
22.
2 µετακινήσεις Χανιά – Αθήνα – Χανιά αεροπορικώς
23.
2 µετακινήσεις Άγ. Νικόλαος Λασιθίου – Αθήνα – Άγ. Νικόλαος
µε πλοίο (ή αεροπορικώς από Ηράκλειο, οπότε οδικά µέχρι Ηράκλειο
και αεροπορικώς Ηράκλειο-Αθήνα).
24.
2 µετακινήσεις Μυτιλήνη – Αθήνα - Μυτιλήνη αεροπορικώς
25.
2 µετακινήσεις Χίος – Αθήνα - Χίος αεροπορικώς
26.
2 µετακινήσεις Σάµος – Αθήνα – Σάµος αεροπορικώς
27.
2 µετακινήσεις Σέρρες – Αθήνα – Σέρρες: οδικώς µέχρι Θεσνίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
28.
2 µετακινήσεις Αλεξανδρούπολη
– Αθήνα – Αλεξ/λη
αεροπορικώς
29.
2 µετακινήσεις Βέροια – Αθήνα - Βέροια οδικώς µέχρι Θεσ-νίκη
και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
30.
2 µετακινήσεις Καβάλα – Αθήνα - Καβάλα αεροπορικώς
31.
2 µετακινήσεις Ξάνθη – Αθήνα - Ξάνθη οδικώς µέχρι Καβάλα
και αεροπορικώς από Καβάλα
32.
2 µετακινήσεις ∆ράµα – Αθήνα – ∆ράµα οδικώς µέχρι Καβάλα
και αεροπορικώς από Καβάλα
33.
2 µετακινήσεις Κοµοτηνή – Αθήνα - Κοµοτηνή οδικώς µέχρι
Αλεξανδρούπολη και αεροπορικώς από Αλεξανδρούπολη
34.
2 µετακινήσεις Πολύγυρος – Αθήνα - Πολύγυρος οδικώς µέχρι
Θεσ-νίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη

35.
2 µετακινήσεις Κιλκίς – Αθήνα - Κιλκίς οδικώς µέχρι Θεσ-νίκη
και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
36.
2 µετακινήσεις Έδεσσα – Αθήνα - Έδεσσα οδικώς µέχρι Θεσνίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
37.
2 µετακινήσεις Κατερίνη – Αθήνα - Κατερίνη οδικώς µέχρι Θεσνίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
38.
2 µετακινήσεις Κοζάνη – Αθήνα - Κοζάνη οδικώς µέχρι Θεσνίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
39.
2 µετακινήσεις Καστοριά – Αθήνα - Καστοριά οδικώς µέχρι
Θεσ-νίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
40.
2 µετακινήσεις Γρεβενά– Αθήνα - Γρεβενά οδικώς µέχρι Θεσνίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
41.
2 µετακινήσεις Φλώρινα – Αθήνα - Φλώρινα οδικώς µέχρι Θεσνίκη και αεροπορικώς από Θεσ-νίκη
42.
2 µετακινήσεις Ηγουµενίτσα – Αθήνα - Ηγουµενίτσα οδικώς
µέχρι Ιωάννινα και αεροπορικώς από Ιωάννινα
43.
2 µετακινήσεις Ιωάννινα – Αθήνα - Ιωάννινα αεροπορικώς
44.
2 µετακινήσεις Άρτα – Αθήνα - Άρτα οδικώς µέχρι Ιωάννινα και
αεροπορικώς από Ιωάννινα
45.
2 µετακινήσεις Πρέβεζα – Αθήνα – Πρέβεζα οδικώς µέχρι
Ιωάννινα και αεροπορικώς από Ιωάννινα
46.
2 µετακινήσεις Βόλος – Αθήνα - Βόλος οδικώς
47.
2 µετακινήσεις Καρδίτσα – Αθήνα - Καρδίτσα οδικώς
48.
2 µετακινήσεις Λάρισα – Αθήνα - Λάρισα οδικώς
49.
2 µετακινήσεις Τρίκαλα – Αθήνα - Τρίκαλα οδικώς
50.
4 µετακινήσεις Θεσ-νίκη -Αθήνα- Θεσ-νίκη αεροπορικώς
∆ιαµονή:
1 διανυκτέρευση για 102 άτοµα σε 55 δίκλινα
∆ιατροφή:
Πρώτη µέρα: 1 coffee break (καφέδες, νερά, βουτήµατα) για 126 άτοµα
(58 Υπεύθυνοι νοµών+ 58 εκπαιδευτές + 1 Υπεύθυνος Έργου + 7 µέλη
οµάδας έργου + 2 Επιστηµονικοί Σύµβουλοι)
1 γεύµα για 126 άτοµα (όπως παραπάνω)
1 ελαφρύ δείπνο για 126 άτοµα (όπως παραπάνω)
∆εύτερη µέρα: 1 πρωινό για 102 άτοµα
1 coffee break (καφέδων, νερών, βουτήµατα) για 126 άτοµα (όπως
παραπάνω)
Χώροι εκδηλώσεων:
Μία αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόµων µε δυνατότητα δηµιουργίας
οµάδων εργασίας σε στρογγυλά τραπέζια. Στην αίθουσα θα πρέπει να
υπάρχουν:
τραπέζι (panel) εισηγητών µε ανάλογη διακόσµηση
µικροφωνική εγκατάσταση
διαφανοσκόπιο
Slide projector

τηλεόραση
Η/Υ µε data display (βιντεοπροτζέκτορα)
χαρτοπίνακας
σηµαίες (ελληνική και ευρωπαϊκής ένωσης)

Γραµµατειακή Στήριξη:
1 τουλάχιστον άτοµο
Χώρος γραµµατείας µε τηλεφωνική γραµµή
Η/Υ µε εκτυπωτή
Φωτοτυπικό µηχάνηµα
1 τουλάχιστον πίνακας ανακοινώσεων
Γραφική ύλη – φωτοτυπίες
Folder µε έγχρωµες ετικέτες προγράµµατος για 126 άτοµα
Μπλοκ – Στυλό για 126 άτοµα
Φωτοτυπίες: 1.000 σελίδες περίπου
Ατοµικά καρτελάκια µε ονόµατα των συµµετεχόντων
Χαρτί µέτρου και χρωµατιστοί µαρκαδόροι
Χαρτί Α4
Π ΑΡ Α∆Ο ΤΕ Α:

1. Ντοσιέ εκδήλωσης (µε πρόγραµµα µπλοκ – στυλό)
2. Παρουσιολόγια
που
να
αποδεικνύουν
την
παρουσία
των
συµµετεχόντων
3. Έντυπα µετακινήσεων µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά (εισιτήρια,
διόδια κ.λ.π.)
4. Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ανά άξονα προτεραιότητας
ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ:
Tα παραδοτέα του αναδόχου θα πρέπει να παραδοθούν µέσα σε ένα
µήνα από την πραγµατοποίηση της ε κδήλωσης
Πιθανόν να προκύ ψου ν περιορισµένες αλλαγές στις µετακι νήσεις και
διαµονές των συµµετεχόντω ν
Ο φορέας δικαιούται να τροποποιήσει µέρος του προγράµµατος
εκτέλεσης του υποέργου λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου
Το ξε νοδοχείο θα πρέπει να βρίσκε ται στο κέντρο της Αθ ήνας ή κοντά
σε αυτό, προκειµένου να υπάρχει πρόσβαση µε αστική συγκοινω νία και
να εί ναι τουλάχιστον 4 αστέρων µε ε παρκή κλιµατισµό – αερισµό τόσο
στα δωµάτια όσο και στους χώρους διεξαγωγής της εκδήλωσης
Η αίθουσα της εκδήλωσης θα πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση ήχου
µόνιµη ή κι νητή γ ια την επαρκή ακουστική κάλυψη του χώρου και
µικρόφω να για όλα τα άτοµα του πάνελ (περίπου 5 άτοµα) και δύο
µικρόφω να για τους συµµετέχοντες. Επίσης θα πρέπει να υ πάρχει η
δυνατότητα συσκότισης για την πραγµατοποίηση προβολών
Τα πρωινά πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις τιµές των προσφορώ ν
για το ξενοδοχείο

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π ΑΝ ΑΓΙΩ ΤΗΣ Μ ΑΝ ΟΥΡΗΣ

