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Α: Πρόσκλη
ηση εκδήλλωσης ενδιιαφέροντος για την επιλογή
ε
ανναδόχου γιια το έργοο
ΘΕΜΑ
"Εκτύπωση
ττου
φυυλλαδίου,
ωση
αφ
φισών,
δημιουργίία
ενόςς
εκτύπω
banner, εκτύπωση factsheet κα
αι gastromaap" στο πλλαίσιο του έργου “EU
UREGA” – EUropeann
REgionns of GAstroonomy buildding resiliennce and creaating econoomic growthh»
Αναθέττουσα αρχή
Τίτλος παραδοτέων
π
ν
Είδος διαδικασίας

Προϋποολογισμός
Χρηματτοδότηση έρργου

Αναπτυξια
ακή Εταιρρεία Περιιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Α
–
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΚΗ Α.Ε.
Εκτύπωση
η του φυλλλαδίου, εκτύύπωση αφισ
σών, δημιοουργία ενόςς
banner, εκττύπωση facctsheet και gastromap
g
Πρόσκλησ
ση εκδήλωσ
σης ενδιαφέρροντος, λαμ
μβάνοντας υπ’
υ όψιν:
• τις διατάξεις του ν.. 4412/20166, άρθρο 118.
• την υπ
π’ αριθμ. 105/22-06--2018 απόόφαση του Δ.Σ. τηςς
Νοτίου Αιγαίου –
Αναπτυυξιακής Ετταιρείας Περιφέρειας
Π
ΕΝΕΡΓ
ΓΕΙΑΚΗ Α
Α.Ε. για την
τ
αποδοοχή υλοποοίησης τουυ
εγκεκριιμένου έργοου EUREGA
A.
• την τελλευταία έκ
κδοση του εγκεκριμέννου τεχνικού δελτίουυ
(Αppliccation Form
m) του έργουυ
Ο προϋποολογισμός ττου έργου ανέρχεται στις 4.500
0 ευρώ, μη
η
συμπεριλα
αμβανομένοου ΦΠΑ.
Το έργο συγχρηματοοδοτείται κατά
κ
85% από την Ευρωπαϊκή
ή
Ένωση (ΕΤ
ΤΠΑ) και κκατά 15% από
α εθνικούύς πόρους στο
σ πλαίσιοο
του Προγρράμματος συυνεργασίας INTERREG
G EUROPE
E.

Καταλη
ηκτική ημ
μερομηνία 14-06-2018
υποβολλής προσφορρών
Τόπος κατάθεση
ης των Αναπτυξια
ακή Εταιρρεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΚΗ Α.Ε.
προσφοορών

Περιιφέρειας

Νοτίου

Αιγαίου
Α

–

Οι ενδιιαφερόμενοιι υποψήφιοοι θα καταθθέσουν προσ
σφορά για το
τ σύνολο των παραδ
δοτέων καιι
όχι για μέρος αυτώ
ών.
Σύντομ
μη περιγραφ
φή του έργγου
Ο κύριοος στόχος ττης πρόταση
ης EUREGA
A είναι να συμπεριληφ
φθούν και ννα αναγνωρ
ριστούν στιςς
ευρωπα
αϊκές και περριφερειακές στρατηγικέςς και πολιτικκές για την πολιτιστική
π
κληρονομιά
ά το φαγητό,
οι διατρροφικές συνή
ήθειες και η γαστρονομ
μία, ως: 1) πολιτιστικό
π
σ
τηςς
αγαθό, 2) έένα ισχυρό στοιχείο
περιφερρειακής πολιιτιστικής ταυυτότητας κα
αι 3) ως απα
αραίτητο εργγαλείο για τη
ην προώθησ
ση βιώσιμωνν
προϊόνττων και υπηρρεσιών μέσω
ω της βελτίω
ωσης της συυνεργασίας και
κ του κοιννού και ολοκ
κληρωμένουυ
σχεδιασ
σμού.
Οι εννέέα (9) εταίρροι του έργοου προέρχοννται από τη
ην Ολλανδία
α, την Φινλλανδία, την Ιταλία, τηνν
Ελλάδα
α, την Ρουμ
μανία και τη
ην Ουγγαρίία. Στην πραγματικότη
ητα, οι συμμ
μετέχοντες οργανισμοίί
εκπροσωπούν φορείς που μπο
ορούν να επ
πηρεάσουν τα
τ εργαλεία
α άσκησης ππολιτικής τη
ης περιοχήςς
κ
αποτεελούν δημόόσιες αρχέςς ή ενώσειςς τους, ανα
απτυξιακές εεταιρείες τω
ων τοπικώνν
τους, καθώς
κυβερνή
ήσεων και εερευνητικά ιδρύματα.
υ αναδόχου
υ – Παραδο
οτέα
Αντικείίμενο έργου
Τα παρα
αδοτέα αφοορούν:
Πεεριγραφή Παραδοτέο
Π
ου
•

•
•
•

Πρ
ροθεσμία
Πα
αράδοσης

εκ
κτύπωση του
τ
φυλλα
αδίου του έργου (τεετρασέλιδο φυλλάδιο Α5, έωςς τις 30
πτεμβρίου
τεετραχρωμία
α) 1.000 φυλλάδια στη
ην Ελληνική
ή και 1.0000 φυλλάδια στην Σεπ
2019
Α
Αγγλική
γλώ
ώσσα.
εκ
κτύπωση αφ
φισών του έργου
έ
(50 αφ
φίσες)
δη
ημιουργία ενός
ε
banner του έργου
εκ
κτύπωση 5000 factsheetts και 500 gastromaps

δ
να μ
μεταβάλλετται χρονικά,
Η παροοχή των επιιμέρους εργγασιών απόό τον Ανάδοχο είναι δυνατό
μετά από
α
κοινή συμφωνία με την Αναθέτουσα
Α
Αρχή καιι υπό την προϋπόθεσ
ση ότι δενν
μεταβάλλλεται το συνολικό χρονοδιάγρ
χ
ατ’ εξαίρεση, το έργοο -και κατ’’
αμμα του έργου. Κα
αντιστοοιχία η παρά
άδοσή του από
α τον ανά
άδοχο- μπορρεί να παρα
αταθεί μετά από σχετικ
κή απόφαση
η
της Δια
αχειριστική
ής Αρχής του Προγρράμματος INTERREG
I
G EUROPE
E για παρ
ράταση τουυ
EUREG
GA.

Ο ανάδδοχος, μετά
ά το πέρας της διαδδικασίας αννάθεσης, θα υπογράψ
ψει σύμβασ
ση παροχήςς
υπηρεσ
σιών, στην οοποία θα αναφέρεται
α
ρητά ο χρόνος υλοποοίησης του κάθε παρα
αδοτέου, τοο
οικονομ
μικό τίμημα
α καθώς καιι όλοι οι όροι και προϋϋποθέσεις που ισχύουν και προβλέέπονται στοο
πλαίσιοο των συμβά
άσεων με απ
πευθείας αννάθεση.
Προθεσ
σμία ολοκλλήρωσης υπ
πηρεσιών
Οι υπηρρεσίες του ανάδοχου θα
θ έχουν διάρκεια απόό την υπογρραφή της σύύμβασης μέέχρι την 30η
Σεπτεμ
μβρίου 20199.
Προϋπο
ολογισμός ττου έργου
Ο προϋϋπολογισμόςς του έργουυ ανέρχεταιι στο ποσό των τεσσά
άρων χιλιάδων πεντακοοσίων ευρώ
ώ
(4.500€€), μη συμπεεριλαμβανοομένου ΦΠΑ
Α.
α
το Πρρόγραμμα Σ
Συνεργασία
ας INTERR
REG EURO
OPE, με τη
η
Το έργγο υλοποιείίται μέσα από
συγχρηματοδότηση
η της Ευρω
ωπαϊκής Ένω
ωσης (Ευρω
ωπαϊκό Ταμεείο Περιφερρειακής Ανά
άπτυξης, μεε
ποσοσττό 85%) καιι εθνικών πόόρων (15%)).
Η αμοιιβή θα κατα
αβληθεί ωςς εξής:
Το ποσόό της αμοιβ
βής θα κατα
αβληθεί εφάπαξ με την παράδοση των
τ Παραδοοτέων.
Προϋπο
οθέσεις συμ
μμετοχής
- Ο υποοψήφιος ανά
άδοχος, φυσ
σικό ή νομικ
κό πρόσωποο, οφείλει να
α διαθέτει:
•
•
•

Πιστοποιηττικό Επιμελλητηρίου με το οποίο θα
α βεβαιώνετται το ειδικκό επάγγελμ
μά του.
Ασφαλιστικ
κή και φοροολογική ενη
ημερότητα.
Απόσπασμα
α ποινικού μητρώου.

ψηφίων
Αποκλεεισμός υποψ
Από τονν διαγωνισμ
μό αποκλείοονται όσοι υποψήφιοι:
υ
• Αποκλείσθη
ηκαν τελεσ
σίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά
ά Πρόσωπα
α Δημοσίουυ
Δικαίου για
ατί δεν εκπλλήρωσαν τιςς συμβατικέές υποχρεώσ
σεις τους πρρος στο Δημ
μόσιο
• Έχουν
Έ
κατταδικαστεί για
γ αδίκημα που αφοορά την επα
αγγελματική
ή διαγωγή τους βάσειι
δικαστικής απόφασης

•
•

•
•

Όσοι έχουνν διαπράξει βαρύ επαγγγελματικό παράπτωμα
π
α, που αποδεεικνύεται με
μ βεβαίωση
η
του αντίστοοιχου επαγγγελματικού φορέα
Όσα φυσικ
κά ή νομικ
κά πρόσωπ
πα τελούν υπό πτώχχευση, εκκα
αθάριση ανναγκαστική
ή
διαχείριση, πτωχευτικόό συμβιβασ
σμό ή άλλη ανάλογη κα
ατάσταση και
κ επίσης όσοι
ό
τελούνν
υπό διαδικα
ασία κήρυξξης σε πτώχχευση ή έκδδοσης απόφασης αναγκκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικοού συμβιβασ
σμού ή υπό άλλη ανάλοογη διαδικα
ασία
Όσοι δεν έχουν εκπλληρώσει τιςς υποχρεώσ
σεις τους όσον αφορρά την κατταβολή τωνν
κ
ασφάλισης
εισφορών κοινωνικής
Όσοι δεν έχχουν εκπληρρώσει τις φορολογικέςς τους υποχρρεώσεις

υ
Επιλογγή αναδόχου
Η επιλοογή του ανα
αδόχου θα γίίνει με βάση
η την Οικοννομικότερη Προσφορά
ά.
Προθεσ
σμία και τό
όπος υποβολής
Η προθθεσμία υποοβολής προσφορών λή
ήγει την Π
Παρασκευή 14/06/20199, ώρα 11::00 π.μ. Οιι
προσφοορές αποσττέλλονται ή προσκομ
μίζονται σε
σ έναν εννιαίο φάκεελο προσφ
φοράς στηνν
Αναπτυυξιακή Ετα
αιρεία Περιιφέρειας Νοτίου Αιγα
αίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., με την μορφή
ή
σφραγισ
σμένου φακ
κέλου:
Αναπτυυξιακή Εταιρεία Περιφέέρειας Νοτίίου Αιγαίουυ –ΕΝΕΡΓΕ
ΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Πλατεία
α Ελευθερία
ας 1,Διοικηττήριο
85131, Ρόδος
Ο ενιαίίος φάκελοος θα πρέπ
πει να περιλλαμβάνει 2 επί μέρουυς ανεξάρττητους σφρραγισμένουςς
υποφακ
κέλους:
1. Τον υποφά
άκελο «Δικ
καιολογητικά Συμμετοχχής», ο οπ
ποίος θα πρρέπει να πεεριλαμβάνειι
α)ασφαλισττική και φορολογική
φ
ενημερότη
ητα και β) απόσπασμ
μα ποινικούύ μητρώου,
έκδοσης ττου τελευταίου τριμή
ήνου, από το οποίο να προκύύπτει ότι δεν έχουνν
καταδικασθθεί με τελεσ
σίδικη κατα
αδικαστική απόφαση, για
γ κάποιο από τα αδιικήματα τηςς
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 44122/2016.
2. Τον υποφά
άκελο «Οικοονομική Πρροσφορά», η οποία θα
α περιλαμβά
άνει την πρ
ροτεινόμενη
η
οικονομική
ή προσφορά
ά που δεν θα πρέπει να υπερβεεί το ποσό των 4.500
0 ευρώ, μη
η
συμπεριλαμ
μβανομένουυ ΦΠΑ.
Δημοσίίευση πρόσ
σκλησης
Η παροούσα πρόσκλληση θα αναρτηθεί στη
ην ιστοσελίδα www.reaadsa.gr και στο Διαύγεεια.

Ο Πρόεεδρος του Δ.Σ.
Δ

Χρήσ
στος Μπάρδδος

