ΠΡΟΣΚΛΗ
Π
ΗΣΗ ΕΚΔΗ
ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕ
Ε
ΕΡΟΝΤΟΣΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑ
ΑΣΗΣ ΥΠΗ
ΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ
Α ΤΗΝ ΔΡΑ
ΑΣΗ 3: ΔΙΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
Ν Α.Σ. ΜΕΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΟΥΣ ΦΟΡΕΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ
ΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 320)
3
ΤΗ
ΗΣ ΠΡΑΞΗ
ΗΣ
«Τοπιικό Σχέδιο
ο Δράσηςς για την Προώθη
ηση της Απασχόλη
Α
ησης στο Δήμο
ας Σμύρνη
ης»
Νέα
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥ
ΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑ
Σ
ΞΗΣ
«
«ΓΙΑ
ΤΟΝ
Ν ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ
Τ ΠΕΡΙΒΑ
ΑΛΛΟΝ»
ΠΣ 45755
56
ΟΠ
Αθήνα, 01/08/2014
458/340ΓΠ
Αρ. Πρ: 14

Αντικείμενο
ο της σύμβασης: Διο
οργάνωση εκδηλώσεω
ων του μό
όνιμου Foru
um με τοπ
πικούς και
περιφερεια
ακούς φορεείς καθώς κα
αι εύρεση και
κ καταλογγοποίηση το
οπικών φορ
ρέων στα Πλλαίσια της
Πράξης «ΤΟ
ΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔ
ΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ
ΡΝΗΣ»
α: Λήψη τριώ
ών προσφορ
ρών.
Διαδικασία
α
Η πιο συμφ
φέρουσα απ
πό οικονομιική άποψη προσφορά για την πα
αροχή της
Κριτήριο ανάθεσης:
ανωτέρω υπηρεσίας.
ηματοδοτείτται από το Ε.Π. «ΑΝΑ
ΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘ
ΘΡΩΠΙΝΟΥ
Συνολικός Προϋπολογγισμός: Η Πράξη χρη
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007‐2013
3», στο πλαίίσιο του ΕΣΠ
ΠΑ, από την Ευρωπαϊκή
ή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους
56). Η αμοιιβή του ανα
αδόχου για ττην εκτέλεση του Έργου
υ δεν μπορεεί να υπερβεεί το ποσό
(ΟΠΣ 45755
των έξι χιλιάδων
χ
ε
ευρώ
(6.00
00,00€) (συ
υμπεριλαμβα
ανομένου
ΦΠΑ) που αντιστο
οιχεί στον
προϋπολογγισμό της δρ
ράσης.
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ου έργου‐ Ποσό
Π
ανά εννέργεια:
Διάρκεια το
Α/Α
Δρ
ράση

1

2
3

Ποσότηττα

Διοργγάνωση
εκδηλώσεων του
μόνιμου Forum με
ούς και
τοπικο
περιφερ
ρειακούς
φορείς καθώς
κ
και
εύρεση και
καταλογγοποίηση
τοπικώνν φορέων
Καταχωρήσεις σε
πα ΜΜΕ
έντυπ
Καταχωρήσεις σε
ηλεκτροννικά ΜΜΕ

Προϋ
ϋπολογισμό
ός
Χρόννος Παραδο
οτέου
συμπερ
ριλαμβανομένου
ΦΠΑ (€)

4

4.500,00
4
€

Έω
ως 31/12/20
014

2

800,00 €

Έω
ως 31/12/20
014

2

700,00 €

Έω
ως 31/12/20
014

Καταληκτικκή ημερομηνία υποβολλής προσφορ
ρών: 6.8.20
014, ώρα 15::00 μ.μ.
Τόπος υποβ
βολής προσ
σφορών:
Εθνικό Κένττρο Ερευνώνν (ΕΚΚΕ)
Κρατίνου 9 και Αθηνάςς, Πλατεία Κο
οτζιά
Δευτέρα έω
ως Παρασκευ
υή
Ώρες: 09:00
0‐15:00
Η υποβολή γίνεται με παρουσία.
π
ε
ενοι μπορού
ύν να αναζηττήσουν την παρούσα
π
πρ
ρόσκληση:
Πληροφορίίες ‐ Διευκρινίσεις: Οι ενδιαφερόμε
α) σε ηλεκκτρονική μο
ορφή στην ιστοσελίδα
ι
της Αναπτυ
υξιακής Σύμπραξης Για τον άνθρω
ωπο και το
Περιβάλλονν http://www
w.neasmyrnitopsa.gr/
β) σε έντυπ
πη μορφή σττα γραφεία του
τ
ΕΚΚΕ , Κρατίνου
Κ
9 και
κ Αθηνάς, Πλατεία Κοττζιά.
Στοιχεία τη
ης Πράξης πο
ου υλοποιείί η Α.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ
Τ
ΑΝΘΡΩ
ΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΟΝ:
Η Πράξη «Τοπικό Σχέδ
διο Δράσηςς Για Την Πρ
ροώθηση Της
Τ Απασχόλλησης στο Δήμο
Δ
Νέας Σμύρνης»
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στοχεύει σττη δημιουργγία θέσεων απασχόλησ
σης και ανάπ
πτυξη νέας επιχειρηματτικότητας (δ
δημιουργία
κοινωνικώνν συνεταιρ
ριστικών επιχειρήσεω
ε
ων, συνετα
αιρισμών, νέων επιχχειρήσεων) για 78
ωφελουμέννους:
Εκ των οποίίων:
 αριθμός
ς ωφελουμ
μένων που θα ιδρύσουν νέα επιιχείρηση (συμπεριλαμβ
βανομένων των νέων
επιστημ
μόνων και ασ
σφαλισμένω
ων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση
ε
δρ
ραστηριοτήττων): 60 ωφεελούμενοι
 αριθμός
ς ωφελουμέένων που θα
α προσληφθο
ούν σε επιχχειρήσεις: 6 ω
ωφελούμενοι
 αριθμός
ς ωφελουμέένων που θα
θ υπογράψ
ψουν συμβά
άσεις απόκτησης εργασ
σιακής εμπειρίας στον
ιδιωτικό
ό τομέα: 7 ωφελούμενο
ω
οι
 αριθμός
ς ωφελουμέένων που θα
α προετοιμασ
στούν για έννταξη σε άλλλα προγράμματα: 3 ωφεελούμενοι
 αριθμός
ς νέων επιστημόνων και
κ ασφαλισμένων ΟΓΑ
Α που θα εκτελέσουνν έργο σχεττικό με το
αντικείμ
μενο της πρά
άξης, εντός τριμήνου:
τ
2 ωφελούμεννοι
 αριθμός
ς κοινωνικώ
ών επιχειρήσ
σεων και απασχολούμεννων σε αυτέές: 6 Κοινωννικές Επιχειρ
ρήσεις / 60
απασχο
ολούμενοι
 αριθμός
ς θέσεων απασχόλησ
σης που δ
δημιουργούννται σε δυ
υναμικούς κλάδους: 60
6 θέσεις
απασχό
όλησης
 αριθμός
ς ωφελουμέένων γυναικώ
ών: 45 ωφελλούμενες
 αριθμός
ς ωφελουμέένων νέων (κκάτω των 25
5 ετών): 30 ωφελούμενο
ω
οι

Οι φορείς που
π συνεργά
άζονται για την
τ υλοποίηση του έργο
ου είναι:





LEA
ARN A.E. (Συ
υντονιστής Εταίρος)
Ε
Δή
ήμος Νέας Σμ
μύρνης
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικώνν Ερευνών (ΕΕΚΚΕ)
Asset Τεχνολογική

Για την υλο
οποίηση του
υ έργου, οι προαναφερ
ρόμενοι φορ
ρείς δημιού
ύργησαν ασττική μη κερδ
δοσκοπική
εταιρία (Ανναπτυξιακή Σύμπραξη)
Σ
μ τίτλο "ΓΙΑ
με
Α ΤΟΝ ΑΝΘΡΩ
ΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΟΝ»
Η υλοποίησ
ση της Πράξη
ης περιλαμβ
βάνει τις ακό
όλουθες δρά
άσεις:
•

Μελέτη
η Αποτύπωσης της Υφισττάμενης Καττάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασ
σίας (Δράση
η 1),

•

Δικτύωσ
ση των Φορέων της Ανα
απτυξιακής ΣΣύμπραξης σε
σ One Stop Shop (Δράσ
ση 2),

•

Δικτύωση των Φορ
ρέων της Ανα
απτυξιακής Σύμπραξηςς με τοπικού
ύς φορείς (Δ
Δράση 3),
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•

Δικτύωσ
ση της Αναπ
πτυξιακής Σύ
ύμπραξης μεε άλλες Συμπ
πράξεις (Δρά
άση 4),

•

Κατάρτιιση των Ωφεελουμένων (Δράση
(
5),

•

Προσέγγγιση και Κιννητοποίηση Ομάδων Στό
όχου (Δράση
η 6),

•

Επαγγελλματική Συμ
μβουλευτική
ή και Υποστή
ήριξη στην Απασχόληση (Δράση 7),

•

Συμβου
υλευτική Επ
πιχειρηματικκότητας για
α την Ίδρυ
υση Νέων Επιχειρήσεεων και Κ
Κοινωνικών
Επιχειρήσεων (Δρά
άση 8),

•

Υπηρεσ
σίες Συμβουλλευτικής καιι Υποστήριξη
ης προς τουςς Εργοδότες (Δράση 9),

•

Δημοσιό
ότητα Σχεδίου και Ευαισ
σθητοποίησ
ση (Δράση 10
0) και

•

Συντονιισμό και Δια
αχείριση της Πράξης (Δρά
άση 11).

Περιγραφή
ή του έργου
Το προς ανάθεση έργο αφορά τα ακόλουθα:
α

την οργά
άνωση τεσ
σσάρων εκδηλώσεω
ων του Forrum με τοπ
πικούς καιι περιφερεειακούς
φορεείς, καταλο
ογοποίηση
η τοπικών φορέων καθώς
κ
και τέσσερις Δημοσιεύσ
Δ
σεις ‐
Κ
Καταχωρή
σεις στον έντυπο κα
αι ηλεκτρο
ονικό τύπο
ο
1) Ο Ανάδοχος θα ανα
αλάβει την διοργάνωση
δ
η τεσσάρων εκδηλώσεω
ων σε χρόνο που θα του
υ υποδείξει
Ε
(ΕΚ
ΚΚΕ). Για την ομαλή απ
πρόσκοπτη κκαι επιτυχημένη διοργά
άνωση της
το Εθνιικό Κέντρο Ερευνών
κάθε Εκκδήλωσης ο Ανάδοχος θα
θ μεριμνήσ
σει για:
9 Δέσμευση του χώρου, χω
ωρητικότηταςς μέχρι 40 ατόμων. Ο χώρος δια
αθέτει την κκατάλληλη
οδομή ώστεε να καλύ
ύψει τις ανάγκες
α
της εκδήλωσ
σης (δυνατότητα ηχογγράφησης,
υπο
μαγνητοσκόπησ
σης της εκδή
ήλωσης, οθό
όνες προβολλής).
9 Εξασ
σφάλιση πρ
ρόσθετου οπ
πτικοακουσττικού εξοπλιισμού πέρα από τον πρ
ροεγκατεστη
ημένο στην
αίθο
ουσα. Ο πρ
ρόσθετος αυ
υτός εξοπλισ
σμός θα χρειαστεί για τις παρουσ
σιάσεις τωνν ομιλητών
(φορητοί, υπολλογιστές, μηχανές προ
οβολής, οθό
όνες προβο
ολής κλπ.), την οπτικο
οακουστική
κάλυψη (κάμερες, μικρόφω
ωνα), και τη μετάφραση (εφόσον κά
άτι τέτοιο απ
παιτηθεί)
9 Τροφοδοσία (C
Catering) για
α περίπου 40 άτομα καθ’
κ
όλη τη
η διάρκεια των Εκδηλώ
ώσεων. Οι
οτάσεις του Αναδόχου
Α
αναφορικά με
μ το cateringg θα πρέπει να περιλαμ
μβάνουν:
προ
i) Διαλλείματα
Δ
α για καφέ (Coffeebreakks)
ii) Αναψυκτικά
Α
ά
9 Φωττογραφικό υλικό
υ
εκδήλω
ωσης. Προβλέπεται η φωτογραφική
φ
ή κάλυψη το
ου Συνεδρίου καθ’ όλη
τη διάρκειά
δ
τηςς. Φωτογραφ
φίες του Συννεδρίου θα φιλοξενηθού
φ
ύν στο site τη
ης Α.Σ.
i) Βιντεοσκόπη
ηση Συνεδρίίου.
9 Εκτύ
ύπωση Προ
ογραμμάτωνν Ημερίδας, η σύνταξη των οποίωνν θα δοθεί από το Εθνιικό Κέντρο
Ερευ
υνών (ΕΚΚΕ)).
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9 Διάθ
θεση μπλοκ και στυλό
9 Δημ
μιουργία γεννικού χρονοδ
διαγράμματτος προβλεπ
πόμενων και απαραίτηττων ενεργειώ
ών για την
ολοκληρωμένη προβολή και οργάνω
ωση των Εκδηλώσεων. Το χρονο
οδιάγραμμα αυτό θα
οτελεί τον βα
ασικό οδηγό
ό για την διοργάνωση τω
ων Εκδηλώσεεων.
απο
του χώρου
9 Οργγάνωση και συντονισμό
σ
9 Επα
αφές με ανττιπροσώπους για την π
προμήθεια οπτικοακουσ
ο
στικών μέσω
ων και μικρ
ροφωνικών
εγκα
αταστάσεωνν εάν αυτές δεν
δ διατίθεννται ήδη στο
ο χώρο που τελικά
τ
θα επ
πιλεγεί.
9 Τεχννική υποστή
ήριξη για τη
ην εγκατάστταση των οπτικοακουσ
ο
στικών μέσω
ων και των διαφόρων
κατα
ασκευών.
9 Επιμ
μέλεια της γενικής διακό
όσμησης τηςς αίθουσας. (διαμόρφωση panel, κα
αρέκλες κ.λ.π
π.).
9 Οργγάνωση & επ
πιμέλεια cofffeebreaks κα
αι γευμάτωνν εντός του χχώρου.
9 Γραμματειακή Υποστήριξη
η της κάθε Εκδήλωσης. Για τη γρα
αμματειακή
ή υποστήριξξη κατά τη
ρκεια του Συ
υνεδρίου πρ
ροβλέπεται::
διάρ
i)
ii)
iii)
iv)

Παροχή γρα
αμματείας
Δ
Διανομή
του
υ έντυπου υλικού στουςς προσκεκλη
ημένους.
Δ
Διαχείριση
τ προεγγρ
των
ραφών
Σήμανση Χώ
ώρου.

2) Εύρεση και καταλογγοποίηση τω
ων τοπικών φ
φορέων / υπ
πηρεσιών
ΜΕ
3) 2 Καταχχωρήσεις σε έντυπα ΜΜ
4) 2 Καταχχωρήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ
Το Εθνικό Κέντρο
Κ
Ερευ
υνών αναλα
αμβάνει για την συγκεκκριμένη ενέρ
ργεια τα ακό
όλουθα:
1.
Επικκοινωνία / αλληλογραφί
α
ία (ταχυδρο
ομείο, φαξ κα
αι e‐mail) μεε τους ομιλη
ητές
2.
Σύντταξη Προγρά
άμματος Εκδ
δήλωσης
3.
Απο
οστολή Προσ
σκλήσεων σεε έντυπη ή σε
σ ηλεκτρονιική μορφή
4.
Δημ
μιουργία Δελλτίου Τύπου.
5.
Σύντταξη Κειμένο
ου για τις κα
αταχωρήσειςς σε έντυπα και ηλεκτρο
ονικά ΜΜΕ
Δικαίωμα συμμετοχήςς: Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρό
όσωπα ιδιω
ωτικού δικαίίου ή κοινο
οπραξίες /
συμπράξειςς / ενώσεις φυσικών ή//και νομικώ
ών προσώπω
ων, που έχουν αποδεδεειγμένη εμπειρία στην
υλοποίηση παρόμοιωνν έργων.
Τιμές προσ
σφορών: Οι
Ο τιμές πρέπει να είνναι σε Ευρ
ρώ και να αναγράφοννται ολογράφως και
αριθμητικώ
ώς. Στις προ
οσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι π
προβλεπόμεενες κρατήσ
σεις καθώς
και κάθε άλλη
ά
δαπάνη
η, συμπεριλλαμβανομέννου και του αναλογούνντος Φόρου Προστιθέμεενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύ
ύνει το έργο
ο.
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Προσφορά που θέτει όρο
ό αναπροσ
σαρμογής, απορρίπτετα
α
αι ως απαράδ
δεκτη.
πό την προ
οσφορά δενν προκύπτεει με σαφή
ήνεια η προσφερόμενη
η τιμή, η προσφορά
Εφόσον απ
απορρίπτετται ως απαράδεκτη..
ρών
Περιεχόμεννο προσφορ

Οι προσφορ
ρές κατατίθεενται σε ένα
α αριθμημέννο ανά σελίίδα αντίτυπο
ο, εντός σφρ
ραγισμένου
υ φακέλου.
Συντάσσοντται στην ελλληνική γλώ
ώσσα εκτός πιθανά ανα
αγκαίων τεχννικών όρωνν που μπορεεί να είναι
στην αγγλικκή. Δεν γίνοννται δεκτές χειρόγραφεες προσφορέές Το συνολλικό τεύχος της
τ προσφο
οράς φέρει
μονογραφή
ή του προσφ
φέροντος σεε κάθε σελίδ
δα.
Οι προσφορ
ρές υποχρεω
ωτικά περιλλαμβάνουν ττα παρακάτω
ω:
•
•

ση του ανα
αδόχου: επω
ωνυμία, διεεύθυνση, τη
ηλέφωνο, φαξ,
φ
e‐mail, όνομα του
υ νομίμου
Παρουσίασ
εκπροσώπο
ου για την προσφορά, νομική
ν
μορφ
φή, έτος ίδρυ
υσης, δραστηριότητες, πελατολόγιο
π
ο
Οικονομική
ή προσφορά
ά την οποία
α υπογράφεει και σφραγγίζει ο υποψ
ψήφιος Ανάδοχος και σ
στην οποία
διατυπώνετται ολογράφ
φως και αρ
ριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ
Α και με ΦΠ
ΠΑ) το κόσττος που αφ
φορούν τις
ενέργειες της συγκεκριιμένης Δράσ
σης σύμφωνα
α με το ακόλλουθο υπόδ
δειγμα:
κ Περιγραφ
φή παραδοττέων
Αριθμός και

Μοννάδα

Διοργάνωσ
ση εκδηλώσ
σεων του
μόνιμου Forum με τοπ
πικούς και
περιφερειιακούς φορεείς καθώς κα
αι
εύρεση κα
αι καταλογοπ
ποίηση τοπιικών
φορέων

4

Καταχωρή
ήσεις σε έντυ
υπα ΜΜΕ

2

Καταχωρή
ήσεις σε ηλεκτρονικά ΜΜ
ΜΕ

2

ΤΤιμή
χ
χωρίς
ΦΠΑ
…
………..
€
(
(….ολογράφ
φως…)

Τιμή
ή
με ΦΠΑ
Φ 23%
………
….. €
(….ο
ολογράφως…
…)

……….. €
…
(
(….ολογράφ
φως…)
…
………..
€
(
(….ολογράφ
φως…)

….. €
………
(….ο
ολογράφως…
…)
………
….. €
(….ο
ολογράφως…
…)

ρόμενες τιμέές πρέπει να
α είναι σε Ευ
υρώ.
Οι προσφερ
Ο φάκελος της Προσφο
οράς πρέπειι απαραίτητα
α να φέρει τις
τ εξής ενδεείξεις:

ΣΤΟΙΧΕΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ
ΟΨΗΦΙΟΥ (εεπωνυμία, διεύθυνση,
δ
ττηλέφωνο, e‐mail)
e
ΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
Γ ΤΗΝ ΑΠΕΕΥΘΕΙΑΣ
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α
υπογραφή σύμβασης:
σ
Η ανάδειξη Αναδόχου γίνεται
γ
κατό
όπιν αξιολόγησης των
Ανάδειξη αναδόχου‐υ
εμπρόθεσμ
μα κατατεθεειμένων προ
οσφορών β
βάσει της πιο
π συμφέρο
ουσας από οικονομική
ής άποψης
προσφοράςς, από την Επιτροπή Διενέργειας και
κ Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτ
Α
των Διαγωνισμών του
ΕΚΚΕ. Ο Αννάδοχος ενημερώνεταιι εγγράφως για το αποτέλεσμα ττης αξιολόγη
ησης και κα
αλείται να
υπογράψειι σύμβαση μεταξύ
μ
του Εθνικού Κέέντρου Ερευ
υνών (ΕΚΚΕ)) και του Αναδόχου, η οποία θα
ρυθμίζει το
ους ειδικότερ
ρους όρους συνεργασία
ας.
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