
                                            

[1] 

 

                                                              

Συγγρού  15 – 17                                                                                   Αθήνα,  10 Δεκεμβρίου 2019 

117 43  -  Αθήνα                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.  οικ. 6026               

Πληροφορίες  :  Γιώργος Καλπούνιας                                    

Τηλέφωνο : 213 2063616 

Fax : 210 69 100 60                                                                                                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες υλοποίησης ενεργειών φιλοξενίας, διοργάνωσης, σίτισης, 

μετακινήσεων & υποστήριξης συναντήσεων - εκδηλώσεων, όπως & παραγωγή 

προωθητικού υλικού του έργου  BigData4Rivers του προγράμματος Interreg Europe» 

Το ΠΤΑ Αττικής γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Improving the European 

Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies (BigData4Rivers) του 

προγράμματος Interreg Europe (PGI05949)», που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, και κατόπιν 

του πρακτικού 22/20-06-2019, θέμα «Έγκριση απόφασης υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου 

«Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies / 

Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων των ευρωπαϊκών ποταμών μέσω έξυπνων πολιτικών 

διαχείρισης» με το ακρωνύμιο  BIGDATA4RIVERS, με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος  Interreg Europe» (ΑΔΑΜ: 

19REQ005208027) με το οποίο εγκρίθηκαν οι Υπηρεσίες υλοποίησης ενεργειών φιλοξενίας, 

διοργάνωσης, σίτισης, μετακινήσεων & υποστήριξης συναντήσεων - εκδηλώσεων, όπως & 

παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου  BigData4Rivers του προγράμματος Interreg Europe 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω ανακοίνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΠΤΑ Αττικής.  

Τα ΠΤΑ Αττικής γνωστοποιεί επίσης ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διενέργειας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ανακοίνωσης, στην απευθείας ανάθεση με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων στην προμήθεια 

Υπηρεσιών υλοποίησης ενεργειών φιλοξενίας, διοργάνωσης, σίτισης, μετακινήσεων & 

υποστήριξης συναντήσεων - εκδηλώσεων, όπως & παραγωγή προωθητικού υλικού του έργου  

BigData4Rivers του προγράμματος Interreg Europe μεταξύ 2 Ιανουαρίου 2019 και 10 Ιουνίου 
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2022 (cpvs: 79950000-8: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 79952000-2: 

Υπηρεσίες Εκδηλώσεων, 79341000-6: Υπηρεσίες διαφήμισης). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου.  

Το συνολικό ποσό της προμήθειας είναι σταθερό και ανέρχεται σε δεκαέξι χιλιάδες 

οχτακόσια ευρώ (16.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, το ποσό επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 

0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και 0,06% υπέρ της 

Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες υπολογίζονται επί της συνολικής 

αξίας προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Οι κρατήσεις αυτές, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με 

ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό των κρατήσεων θα παρακρατηθεί από τo ΠΤΑ 

Αττικής. Επιπλέον, θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία  παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος στο καθαρό ποσό των τιμολογίων. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των 

παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

Κριτήριο Αξιολόγησης αποτελούν αποκλειστικά και μόνο ποιοτικά κριτήρια  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), 

δεδομένου πως το ΠΤΑ Αττικής έχει προϋπολογίσει και κοστολογήσει το σύνολο των 

ζητούμενων υπηρεσιών με ακριβείς και σαφείς περιγραφές (που ακολουθούν). 

Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και συνεπώς 

προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά πέραν των παραπάνω τεχνικών 

προδιαγραφών δεν απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση να είναι στο πλαίσιο του ανωτέρω 

προϋπολογισμού. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών. 

Οι προσφορές αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι τις 23/12/2019 και 

ώρα 15:00 με τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες θα αναγράφονται ευκρινώς: 
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Α. Στοιχεία Αποστολέα 

Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, 

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Α.Φ.Μ. 

 

Β. Διεύθυνση υποβολής  

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ  15-17, ΑΘΗΝΑ 117 43 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ:  

Υπηρεσίες υλοποίησης ενεργειών φιλοξενίας, διοργάνωσης, σίτισης, μετακινήσεων & 

υποστήριξης συναντήσεων - εκδηλώσεων, όπως & παραγωγή προωθητικού υλικού του 

έργου  BigData4Rivers του προγράμματος Interreg Europe 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

ü εκτύπωση Κ.Α.Δ. από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε υπηρεσίες διαφήμισης 

και διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων & δημοσίων θεαμάτων. 

ü  στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Νομικό Πρόσωπο πρέπει να προσκομισθούν 

τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του (απλά φωτοαντίγραφα)   

ü στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών 

προσώπων θα πρέπει να καταθέσουν και τα αναφερόμενα παρακάτω για κάθε μέλος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας :  

i. συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) 

αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο 
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προσφορά και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό 

εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει 

κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος 

υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

(leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δηλαδή έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 

τεχνική επάρκεια και θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της 

σύμβασης: Θα περιλαμβάνει την εκτίμηση – άποψη του οικονομικού φορέα σχετικά με την 

επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης και συγκεκριμένα: 

a. τις απαιτήσεις της σύμβασης (ως προς τα χρονοδιαγράμματα και την ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών). 

b. τις γνώσεις και την εμπειρία του σε αντίστοιχα έργα και τους αντίστοιχους 

κανόνες δημοσιότητας.   

2. Διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση: Θα περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου επικοινωνίας 

με την αναθέτουσα αρχή & του χρόνου απόκρισης στα αιτήματά της   

3. Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία του προσωπικού του οικονομικού φορέα: Περιγραφή 

της ομάδας έργου, εμπειρία, κατανομή εργασιών. 

4. Κοινωνικά χαρακτηριστικά: προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει μόνο βάσει 

ποιοτικών κριτηρίων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ). 

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132063616 και 2132063617 

Επισυνάπτονται : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ BIGDATA4RIVERS 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας ανακοίνωσης. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΠΤΑ Αττικής 

 

                                                                             Γεώργιος Πατούλης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ BIGDATA4RIVERS 

Στόχος: 

Το έργο BIGDATA4RIVERS στοχεύει να προχωρήσει στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

οδηγιών για τα ύδατα, προτείνοντας την προώθηση μιας έξυπνης διαχείρισης των υδάτων 

(οι ΤΠΕ πρέπει να υποστηρίξουν την εφαρμογή μιας έξυπνης διαχείρισης των υδάτων στις 

συμμετέχουσες περιφέρειες ως μια εγκάρσια τεχνολογία που παράγει πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο και επιτρέπει σε διάφορους ενδιαφερόμενους πρόσβαση και παροχή 

πληροφοριών στις διαδικασίες και τα όργανα λήψης αποφάσεων). Το έργο έχει αρχίσει να 

υλοποιείται από την 1η Αυγούστου 2019 και θα έχει συνολικά διάρκεια 3+1 έτη, ενώ σε αυτό 

θα κληθεί να συμμετέχει στο δίκτυο εμπλεκομένων μερών, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, συνδεόμενη με την ανταλλαγή 

πληροφοριών και γνώσεων που αφορούν τις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την περιφερειακή διαχείριση των υδάτων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Εισαγωγή – Σκοπός Έργου 

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν  σε 

Υπηρεσίες υλοποίησης ενεργειών φιλοξενίας, διοργάνωσης, σίτισης, μετακινήσεων & 

υποστήριξης συναντήσεων - εκδηλώσεων, όπως & παραγωγή προωθητικού υλικού του 

έργου  BigData4Rivers του προγράμματος Interreg Europe. 

 

Περιγραφή  Υποχρεώσεων  του Έργου 

Σύντομη Περιγραφή δράσεων  

ü υπηρεσίες μεταφοράς και εστίασης, τεχνική κάλυψη και υπηρεσίες υποστήριξης 

στη διοργάνωση των επί μέρους δράσεων τον Ιανουάριο του 2020 (διαπεριφερειακή 

συνάντηση εργασίας & συνάντηση επιτροπής καθοδήγησης σε δύο διακριτούς χώρους 

για έως περίπου 20 άτομα, διαπεριφερειακό εργαστήριο για έως περίπου 30 άτομα, 

όπως και επισκέψεις εργασίας - μετάφραση  εντός περιφέρειας Αττικής έως 40 άτομα). 
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ü τεχνική κάλυψη και υπηρεσίες εστίασης & υποστήριξης της διοργάνωσης των 6 επί 

μέρους τεχνικών συναντήσεων της Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ), μιας 

συνέντευξης τύπου έως τον Ιούνιο του 2020, δύο εκδηλώσεων παρουσίασης (έως τον 

Ιανουάριο του 2020) & απολογισμού (έως τον Ιούνιο του 2022) του BIGDATA4RIVERS για 

30 περίπου άτομα και των 3 εσωτερικών εργαστηρίων έως τον Ιούνιο 2020, τον Ιούνιο 

του 2021 και τον Μάιο του 2022. 

ü επιμέλεια, μεταφράσεις μπροσούρας, προετοιμασία δημιουργικών και έκδοση – 

εκτύπωση υποστηρικτικού και προωθητικού υλικού  έργου (μπροσούρες, πόστερς-

αφίσες, roll up) 

 

Αναλυτικά οι δράσεις έχουν διανεμηθεί σε 2 επί μέρους  Παραδοτέα (Π1 – Π2) ως εξής: 

 

Το Παραδοτέο 1 – Π1 θα ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2020 και θα περιλαμβάνει 

δαπάνες από τα item 8, 10 &  12 του Τεχνικού Δελτίου του έργου:  

 

Π1. Υπηρεσίες πλήρους κάλυψης δαπανών και τεχνικής υποστήριξης διοργάνωσης όλων 

των προγραμματισμένων διήμερων δράσεων το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2020 

{υπηρεσίες μεταφοράς και εστίασης, τεχνική κάλυψη και υπηρεσίες υποστήριξης στη 

διοργάνωση των επί μέρους δράσεων τον Ιανουάριο του 2020 (διαπεριφερειακή συνάντηση 

εργασίας & συνάντηση επιτροπής καθοδήγησης σε δύο διακριτούς χώρους σε χώρους που θα 

υποδείξει το ΠΤΑ Αττικής για περίπου 20 άτομα, διαπεριφερειακό εργαστήριο για έως περίπου 

30 άτομα),  δημιουργικά και έκδοση – εκτύπωση υποστηρικτικού και προωθητικού υλικού, 

όπως και ολοήμερη επίσκεψη εργασίας – μετάφραση με μισθωμένο λεωφορείο σε διάφορες 

περιοχές της Αττικής για έως 40 άτομα}. 

 Περιλαμβάνονται: 

· Γεύματα – δείπνα – καφές & συνοδευτικά:  

(α) Δύο γεύματα και δύο δείπνα το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2020 

Το ένα  γεύμα σε μπουφέ για έως 30 άτομα με εκτιμώμενο κόστος 25 € άτομο. 

Τα υπόλοιπα δύο δείπνα και ένα γεύμα για έως 20 άτομα το κάθε ένα, σε εστιατόρια με μενού 

που θα καθοριστούν σε συνεργασία με την ομάδα έργου του ΠΤΑ Αττικής & εκτιμώμενο μέσο 

κόστος 35 € το άτομο. Η τεχνική προσφορά πρέπει να ορίζει προτεινόμενο χώρο εστίασης και 
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μενού. 

Γεύματα και δείπνα θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: πρώτα πιάτα (επιλογή από έξι (6) ζεστά και 

τέσσερα (4) κρύα), τέσσερις (4) σαλάτες, τυριά, κυρίως πιάτα ζεστά (με επιλογή ανάμεσα σε 

μοσχάρι, κοτόπουλο, ψάρι, χορτοφάγων) και ατομικά γλυκά επιδόρπια, μεταλλικό νερό (φυσικό 

/ ανθρακούχο), αναψυκτικά.   

 

Το μενού κάθε γεύματος – δείπνου και η επιλογή του εκάστοτε εστιατορίου θα τύχει 

υποχρεωτικά της αρχικής έγκρισης της αναθέτουσας αρχής σε συνεργασία με τον ανάδοχο 

& με βάση την τεχνική του προσφορά. 

 

(β) Τρία διαλείμματα για καφέ, χυμούς, νερά, σφολιατοειδή και είδη ζαχαροπλαστικής (το 

1 για έως 30 άτομα και τα άλλα 2 για έως 20 άτομα).    

· Ένας μεταφραστής για τις μεταφράσεις αγγλικά/ελληνικά στις επισκέψεις εργασίας 

της 1ης ημέρας των εκδηλώσεων. 

· Οργάνωση δύο αιθουσών που θα υποδειχθούν από το ΠΤΑ Αττικής για την 

φιλοξενία: της διαπεριφερειακής συνάντησης εργασίας & το αντίστοιχο εργαστήριο, της 

εκδήλωσης παρουσίασης του έργου & την συνεδρίαση της επιτροπής καθοδήγησης. 

Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός και  η γραμματειακή - τεχνική υποστήριξη 2 ατόμων, πάνελ  3 

ατόμων, φωτογραφική κάλυψη – βιντεοσκόπηση όλων των εκδηλώσεων, ένα banner - roll top 

2.20 x 0,80 και έως 30 badges συμμετασχόντων, πλήρης βιντεοσκόπηση και μοντάρισμα σε δύο 

παραδοτέα βίντεο 5 λεπτών γενικής χρήσης και 1 λεπτού για τα social media, υποστήριξη 

συνέντευξης τύπου και εκδήλωσης παρουσίασης και διάχυσης της  διαπεριφερειακής 

συνάντησης εργασίας στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα της περιφέρειας. 

· 30 folder για το διαπεριφερειακό εργαστήριο (συνολικού μεγέθους 54 εκ., 

φάρδος, χ 40 εκ. ύψος από τα οποία καθαρό 44 χ 32, ράχη 1 εκ. και αυτιά 10 χ 8) με 

απεικόνιση του λογότυπου του έργου BIGDATA4RIVERS και του INTERREG Europe, που θα 

περιέχουν στυλό, ατζέντα, μπλοκ σημειώσεων (Α4 20 φύλλων, με τυπωμένο λογότυπο του 

έργου και του INTERREG Europe) και εκτυπώσεις έως 60 σελίδες έγχρωμες με 

παρουσιάσεις, εισηγήσεις κλπ. 
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· Δωρεάν παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi) σε ολόκληρο το χώρο της 

διαπεριφερειακής εκδήλωσης της 2ης ημέρας.  

 

Το Παραδοτέο 2 θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως τον Ιούνιο του 2022 και θα περιλαμβάνει 

δαπάνες από τα item 8, 9, 10 &  12 του Τεχνικού Δελτίου του έργου:  

 

Π2. Οργάνωση 3 εσωτερικών εργαστηρίων, διοργάνωση των 6 επί μέρους τεχνικών 

συναντήσεων της Περιφερειακής Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ), οργάνωση μιας 

εκδήλωσης απολογισμού έργου, Δημιουργικά & Μεταφράσεις - 100 Εκτυπώσεις του 

ελληνικού φυλλαδίου  του έργου.  

 

Πιο αναλυτικά η περιγραφή του Π2: 

Οργάνωση 3 εσωτερικών εργαστηρίων έως 30 ατόμων (ένα έως κάθε Ιούνιο από το 2020 έως 

το 2022), διοργάνωση των 6 επί μέρους τεχνικών συναντήσεων της Περιφερειακής Ομάδας 

Εμπλεκομένων (ΠΟΕ) έως 10 ατόμων (έως τον Ιούνιο του 2022), οργάνωση μιας εκδήλωσης 

απολογισμού έργου έως 30 ατόμων (έως τον Ιούνιο του 2022), όπως και υπηρεσίες για τα 

Δημιουργικά & τις Μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα, όπως & τις 100 Εκτυπώσεις του 

ελληνικού φυλλαδίου  του έργου.  

 

 Περιλαμβάνονται: 

· Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ, καφές & συνοδευτικά καλωσορίσματος για κάθε μια 

από τις 10 εκδηλώσεις και για τον αριθμό των ατόμων που αναφέρεται ανωτέρω  

· 100 αντίγραφα & ψηφιακό αρχείο ενός πολύπτυχου έως 8 σελίδων Α4 υψηλής 

ποιότητας χαρτιού τύπου Tintoretto βάρους 200 γρ ή αντίστοιχης ποιότητας και εκτύπωσης 

στα Ελληνικά (περιλαμβάνει τη μετάφραση - απόδοση και διαμόρφωση - προσαρμογή από 

γραφίστα του δημιουργικού της αγγλικής έκδοσης, που θα παρασχεθεί από το ΠΤΑ Αττικής).    

 

Διάρκεια Έργου 

Η παράδοση, υλοποίηση όλων των υπηρεσιών του Π1 θα γίνει έως το τελευταίο δεκαήμερο 
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του Ιανουαρίου 2020, ενώ  μια συνοπτική έκθεση όλων των πεπραγμένων με την 

ταυτόχρονη παράδοση του ζητούμενου υλικού (folder, φωτογραφίες, βίντεο, 

υπογεγραμμένες λίστες συμμετοχής κλπ) θα πρέπει να παραδοθεί  και ως τις 28 

Φεβρουαρίου 2020. 

  

Για τις λοιπές υπηρεσίες - παραδοτέα του Π2 θα γίνει έως τον Ιούνιο του 2022 και σύμφωνα 

με τη σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο και τους χρόνους που ορίζεται στην 

παρούσα (με δυνατότητα τμηματικής παράδοσης και αντίστοιχης πληρωμής σε 3 

υποπαραδοτέα, 1 ανά έτος (από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2022). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων,  η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό 

φορέα του αντικειμένου και των 

απαιτήσεων της σύμβασης 

Σ1 65% 

Κ2 Διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση  Σ2 20% 

Κ3 Οργάνωση, προσόντα και εμπειρία του 

προσωπικού του οικονομικού φορέα 

Σ3 10% 

Κ4 Κοινωνικά χαρακτηριστικά Σ4 05% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                   100% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3 .Κ3+Σ4 .Κ4  

δηλαδή U= 0,65*Κ1 +0,20*Κ2 +0,10*Κ3 + 0,05*Κ4. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό στο U. 

Τα παραδοτέα θα είναι:  

 

Π1 

Π1. Υπηρεσίες πλήρους κάλυψης δαπανών και τεχνικής 

υποστήριξης διοργάνωσης όλων των 

προγραμματισμένων διήμερων δράσεων το τελευταίο 

δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2020 

Κόστος 11.00ο € (ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου) 

Π2 

Οργάνωση 3 εσωτερικών εργαστηρίων, διοργάνωση των 

6 επί μέρους τεχνικών συναντήσεων της Περιφερειακής 

Ομάδας Εμπλεκομένων (ΠΟΕ), οργάνωση μιας 

εκδήλωσης απολογισμού έργου, Δημιουργικά & 

Μεταφράσεις - 100 Εκτυπώσεις του ελληνικού 

φυλλαδίου  του έργου. 

Κόστος 5.80ο € (ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου) 

 


