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Εταφεία Επαγγελματιών

,. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Αστική Εταφεία Ε.Ε.Α.
Πανεπιστημίου 44, 106 79, Αθήνα
Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392

E-mail: promitheus@atp.gr
Αθήνα, 11/07/2014
Αριθ.Πρωτ.99

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη Δημιουργία ταυτότητας

του Έργου και για την Ανάπτυξη Υλικού προβολής και
Δημοσιότητας

•

της Πράξης

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΩ

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΠΗΝ ΑθΗΝΑ»

Η Αναπτυξιακή ΕταφεΙα Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/ Α/22-4-2005).
2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμονή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την

προγραμματική

περίοδο

2007-2013»

(ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)

όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την με αριθμ.

πρωτ. 2.475/0ικ.3.33/10-01-2012

(ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012)

Κοινή

Απόφαοη των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιοη;

που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης,

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης ΕλέΥΧου και Διαδικασία ΕΦαρμογής της δράσης 7:
«Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών

•

αγορών

εργασίας»

της

Κατηγορίας

Παρέμβασης

1:

«Ενεργητικές

Πολιτικές

Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης
στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Ανάmυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
4. Την με αριθμ.

πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/Π·03-2008

(ΦΕΚ 540/Β/2008)

Υπουργική

Απόφαοη Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ'αριθ. 4/25-07-2012 Απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναmυξιακής
Εταιρείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» για συμμετοχή της στην Αναmυξιακή
Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»για την υλοποίηση του σχεδίου
Δράσης ''ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΠΗΝ ΑΘΗΝΑ».

«Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα))

επιχεΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•ANAΠΤVΞHΑΝθΡΟΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ'
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6. Την υπ' αριθ. 4/25-07-2012 Απόφαοη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» για αποδοχή όρων της υπ' αρ. πρωτ.
2399/03-07-2012

Πρόσκλησης

(κωδικός

Πρόσκλησης

40)

της

Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειαο Απικής για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π«Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού».
7. Την υπ' αριθμ. 3113/12-12-2013 Απόφαοη Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
8. Την υπ' αριθμ. 4119/03-01-2014 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ»από την Α.Σ.
«ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Ανακοινώνει
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης μετά από συλλογή τριών τουλάχιστον

προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την
ανάθεση του έργου «Δημιουργία ταυτότητας του Έργου και Ανάπτυξη Υλικού προβολής και
Δημοσιότητας της Πράξης ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣ
ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ"».
Α,ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»με Συντονιστή Εταίρο
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,υλοποιεί την Πράξη με τίτλο
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣτΗΡIΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ», η οποία
υλοποιείται

στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης
1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού ~ξoνα Προτεραιότητας 3
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ,το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή'Ενωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου και
ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης και ένταξης στην αγορά εργασίας 74 ανέργων που
διαβιούν στον κεντρικό τομέα Αθηνών και προέρχονται από τους προαναφερόμενους
κλάδους παρέμβασης, με βάση την προσαρμογή τους στις ανάγκες των τοπικών
επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν στις εξής:
«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μΙKρo-επιx~ιρημαΤΙKότψαμέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομιας στην Αθηνα»
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Υποστήριξη των 74 επιλεγμένων ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και
δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στους κλάδους
παρέμβασης έτσι όπως υπαγορεύονται από την «πράσινη» οικονομία, έτσι ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που απορρέουν από τις διαρθρωτικές
αλλά και τεχνολογικές αλλαγές.
Ενίσχυση της ανάmυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με
έμφαοη
σε καινοτόμες «πράσινες» δραστηριότητες που παρουσιάζουν
αναπτυξιακές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα των κλάδων παρέμβασης
Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών
παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η
ευελιξία της οικονομίας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, διαμέσου πράσινων
δραστηριοτήτων αλλά και πράσινων επαγγελμάτων.
Βελτίωσητου κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» του ΕΣΠΑκαι συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
ΚοινωνικόΤαμείο) και εθνικούς πόρους.
Β. ΑΝΤΙΚΕ/ΜΕΝΟΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»θα προβεί στην ανάθεση του έργου "Δημιουργία ταυτότητας του Έργου και
για την Ανάmυξη Υλικού προβολής και Δημοσιότητας της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΩΝΠΡΑΣΙΝΗΣΟIΚΟΝΟΜIΑΣΠΗΝ ΑΘΗΝΑ»". Το έργο αφορά στην
υλοποίηση της Δράσης 8 της Πράξης με τίτλο «Ανάmυξη και Διανομή Υλικού για την
Προβολή του Έργου» καθώς και της Δράσης 10 με τίτλο «Ημερίδα Παρουσίασης των
Αποτελεσμάτων του Έργου» της Κατηγορίας Δράσεων 327.

•

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα αναλάβει ο υποψήφιοτ; ανάδοχος περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Είδος Υπηρεσίας

Ποσότητα
ΔΡΑΠΗΡ/ΟΤΗτΑ 1. ΣΧΕΔ/ΑΣΜΟΣΕτΑ/Ρ/ΚΗΣTAVΤOTHTAΣ

1
2

Λογότυπο για την Ταυτότητα του Έργου
Επιστολόχαρτο
Φάκελος ΑλληλογραΦίας
Μπλοκ σημειώσεων

3
4

1
1.000τμχ.
500 τμχ.
5ΟΟτμχ.

ΔΡΑΠΗΡ/ΟΤΗτΑ 2. ENΤVΠOΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΛ/ΚΟ

5

Τρίπτυχο ενημερωτικό Φυλλάδιο

6

Αφίσα

7

Πληροφοριακό έντυπο

1.000τμχ.
250τμχ.
250τμχ.

«Ενίσχυση ~ης απασχόλησης, και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτομων δραστηριοτητων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ΑΝΑΠ1ΥΞΗ ΑΝθρηΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ,".
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Είδος Υπηρεσίας
Ποσότητα
ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗτΑ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΙΠΟΣΕΛΙΔΑΣΚΑΙSOCIALMEDIA
Ιστοσελίδα έργου
1
ΠροΦίλ σε Facebook
1
ΠροΦίλ σε twitter
1
ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗτΑ 4. ΠΑΡΑΓΩΓΗΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣΠΟΤ
Ραδιοφωνικό σποτ
1
ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗτΑ 5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Έντυπη καταχώρηση
4
Ηλεκτρονική καταχώρηση
8
ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗτΑ 6. ΗΜΕΡΙΔΑ
Ημερίδα
1

Α/Α
8
9
10
11
12
13

14

.

,

Δ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΣΥΜΜΕ10ΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα
συνεργασίας αυτών, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών προβολής και
δημοσιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα
παρακάτω στοιχεία:
1. Εταιρικό προφίλ ή/και Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από πίνακα συναφών
έργων που ο ΥποΨήΦιος Ανάδοχος έχει υλοποιήσει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση γνησίου
υπογραφή; η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. στην οποία ο
Υποψήφιοτ; Ανάδοχος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία της προσφοράτ είναι αληθή και
ακριβή.
«Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μΙKρo-επιx~ιρημαΤΙKότψα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομιας στην Αθηνα»
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Γ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣΕΡΓΟΥ- ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι
Δεκατέσσερις Χιλιάδες Εκατόν Πέντε Ευρώ (14.105,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής, καθώς και των εξοΦλητικών παραστατικών των
λοιπών κρατήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
,.
- ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΩΠIΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-.

.

: -ο.

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2014 ούμφωνα με την απόφαοη
υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση
αυτής.
Ειδικότερα, η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της πρόκλησης και οι τεχνικές
προδιανραφέι; αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 της παρούσας πρόσκλησης.
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3. Συνοπτική τεχνική προσφορά/μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, στην οποία θα
περιλαμβάνονται βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου.
4. Παρουσίαση τριών προτάσεων για το logo με εφαρμονή στο επιστολόχαρτο, στο μπλοκ
σημειώσεων και στο φάκελο αλληλογραΦίας. Επίσης, πρόταση για το τρίπτυχο
ενημερωτικό Φυλλάδιο και την αφίσα.
5. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει την
προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιοτ; Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της
οικονομικής προσφοράο δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. Για την υποβολή της
οικονομικής προσφοράε, θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά ο πίνακας που
επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην οικονομική προσφορά:
• Φόροι, ΦΠΑ,κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του Προσφέροντοο.
• Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή
και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράο και τον αποκλεισμό του
Προσφέροντοο,
Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ANAΔOXOV

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον ουμφέρουσα από οικονομική
άποψη Προσφορά, Γιατην επιλογή της συμφερότερητ προσφορά; η αρμόδια Επιτροπή θα
προβεί στα παρακάτω:
-

Αξιολόγηση των εταιρικών ΠΡοΦίλ/βιογραΦικών σημειωμάτων των υποψήφιων
αναδόχων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, λαμβάνοντας υπ' όψιν
της το δείγμα δουλειάς που θα καταθέσει κάθε υποψήφιοτ ανάδοχος, με βάση τον
πίνακα κριτηρίων που ακολουθεί:

-

•

ΠΙΝΑΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΠΗΣ
Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

BAPVΤHTAΣ (%)
ΟΜΑΔΑ ΚΡI1ΗΡIΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΟIΟ1ΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Α.1

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του
έργου και ενσωμάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου

Α.2

Αναλυτική και σαΦής περιγραΦή εργασιών

Α.3

Μεθοδολογία, τεχνογνωσία και οργάνωση της υλοποίησης του
Έργου

20,00%
30,00%
30,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

80,00%
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Σύνθεση Ομάδας Έργου: σαΦής προσδιορισμός και εμπειρία
μελών Ομάδας έργου
10,00%

Β.1

,

,

«Ενισχυση~ηςαπασχολησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτομων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»
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Β.2

Δομή και περινραφή λειτουργίας της Ομάδας Έργου και
10,00%
συστήματοςΔιοίκησηςΈργου
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑΣΒ:
20,00%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
100,00%
Αξιολόγηση των Οικονομικων Προσφορών για οσες προσφορέο δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
περιγραφή

Ηβαθμολογία (λ) κάθε προσφοράτ διαμορφώνεται ως εξής:
- από την βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών που είναι 100 για
τις περιmώσεις που καλύmονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφέτ. Ηβαθμολογία
αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιmώσεις που υπερκαλύmονται οι
τεχνικές προδιανραφέτ, Επίσης, μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιmώσεις
που δεν καλύmονται πλήρως οι Τεχνικές ΠροδιαγραΦές, υπό την προϋπόθεση ότι
οι αποκλίσεις των προδιανραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως
τεχνικά αποδεκτή.
- από την οικονομική προσφορά (για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα
ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.).
Ησυνολική βαθμολογία κάθε προσφοράτ προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:
λ = (Ki/Kmax) χ 80% + (Bmin/Bi) χ 20% όπου:
λ = συνολική βαθμολογία προσφοράο
Κί= συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφορά; Νο_ί
Kmax = η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν
Βί = η τιμή της προσφοράο με Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του
ωιοψηφίοψ Νο_ί
Bmin = η χαμηλότερη τιμή με ΦΠΑτων προσφορών που κατατέθηκαν.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Η αξιολόγηση των φακέλω» θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που θα
οριστεί από το ΔΣ της Αναmυξιακής Εταψείας Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»για το
συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράΦως στον επιλεγέντα
ανάδοχο.

π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ΠροσΦορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σΦραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση σε ένα (1) πρωτότυπο.
Στην εξωτερική όψη του φακέλου κάθε προσΦοράς πρέπει να αναγράΦονται ευκρινώς τα
ακόλουθα:
- Ηλέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

.

.

«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μIKρo_επlx~lρημαΤΙKoτ~τα
μεσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οlκονομιας στην Αθηνα»

... ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜIοΙΑ
• ,
• ΑΝΑΠτΥΞΗΑΝθρηΠΙΝον ΔΥΝΑΜικον.
,
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-

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής

-

Ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης

-

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

-

Τα στοιχεία του αποστολέα/

διαγωνιζόμενου

(επωνυμία,

στοιχεία επικοινωνίας:

διεύθυνση, τηλ, Φαξ, email)
Ο κύριος Φάκελος της προσφοράτ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει

δύο

σφρανισμένοικ φακέλοικ, ήτοι:
- Φάκελος Τεχνικής Ικανότητας, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράε
[εταιρικό προΦίλ/βιογραΦικό

σημείωμα,

υπεύθυνη

δήλωση, τεχνική προσφορά,

βιογραφικά σημειώματα)
-

•

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράξ, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της

προσφοράτ
Οι επιμέρους ως άνω φάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως Φακέλου.
Οι προσφορέτ θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικού;
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραοη στην Ελληνικήκαι που
δύναται να είναι στην Αγγλικήγλώσσα.
Γιατην εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Πρόσκλησης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε
γενικούς ή ειδικούς όρους προσφοράτ υπηρεσιών του διαγωνιζόμενου που δεν
προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση.

•

Οι προσφορέτ κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη (αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της προσφοράκ), με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:00. Οι κατά αυτό τον τρόπο
υποβαλλόμενες προσφορέτ παραδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σφρανισμένει; στην
Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής. ΠροσΦορές που
κατατίθενται καθοιονδήποτε τρόπο μετά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα
κατάθεσης απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
ηροσφορέτ που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής μετά
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγιοητ δεν αποσφρανίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Αναθέτουσα Αρχήαπό την οποία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται,
Εναλλακτικές προσφορέτ δεν γίνονται δεκτές (οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μία και
μόνο λύση).
«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ,Δ.ΚΟ ΠΡΟΓΡ,Δ.ΜΜ,Δ.
-,Δ.NAΠΤVΞH ΑΝθΡΟΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τη μορφή

επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα τοποθετείται εκτός του Φακέλου
προσφοράτ και στην οποία πρέπει να αναφέρονται:
- τα φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο
σχήμα του προσφέροντα
- τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
- η χρονική ισχύς της προσφοράτ
Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Σε
περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων
των συμμετεχόντων στην Ένωση/Κοινοπραξία και θα δηλώνεται ο κοινός εκπρόσωπος με τα
στοιχεία επικοινωνίας του.
Ζ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορέτ ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντετ για ενενήντα (90) ήμερες από
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράο μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
πριν από τη λήξη της.
Η. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορέτ τους, σύμφωνα με τα
ΟΡΙζόμεναστην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 18/07/2014 και ώρα 14:00 στην
έδρα της εταφείας: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,Λεωφόροτ
Πανεπιστημίου 44, ΤΚ10679, Αθήνα.
Προσφορέτ που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίϊονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 8.00-16.00
τις εργάσιμες ημέρες, από την κ. Ελένη Μπαλιούση στο τηλέφωνο 210-3390594 και e-mail:
promitheus@atp.gr

Γιατην Αναπτυξιακή Εταιρεία Eπαy..(~(ών

rW
Άι?

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
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«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΣΠΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΟΠ,ΙΝΟΥ ΔYNAMΙKOY-~,

•
"'Ά
.

... "'" ....
σπική

::ΞΞ.Ι:::ι;", 3,;·1,1.,,20

cινάmuξn

Με τη συΥχρηματοδότησητης Ελλάδας και της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
8

,

:,/

;~~;i;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δραστηριότητα

1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕτΑIΡIΚΗΣ TAVΤOTHTAΣ

Α) ΛOΓOΤVΠOΕΡΓογ
Είδος: 1 Λογότυπο έργου για την Αναmυξιακή Σύμπραξη Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση
/ Κεντρικό σύνθημα του έργου με το οποίο θα εκφράζεται το βασικό περιεχόμενο του
έργου
Β) ΕΠΙΗΟΛΟΧΑΡΤΟ
Διαστάσεις:

Α4

Εκτύπωση:

Τετράχρωμη
Velvet 120 gr

Χαρτί:
ΤΙράζ:

1.000τμχ

Γ) ΦΑΚΕΛΟΣΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
11 εκ. χ 23 εκ.

Διαστάσεις:
Εκτύπωση:
Χαρτί:

Τετράχρωμη
Κλασικός αυτοκόλλητος ΚΟτΣΩΝΗ

Τιράζ:

500 τμχ

Δ) ΜΠΛΟΚ
Είδος:

Μπλοκ με λογότυπο

Διαστάσεις:
Εκτύπωση:
Χαρτί:

Τετράχρωμη
Ειδικό γραΦής 90 gr.

21 εκ. χ 30 εκ.

Βιβλιοδεσία:
Τιράζ:

Κόλλημα

Δραστηριότητα

2: ENΤVΠO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

500 τμχ

Α) ΤPΙΠΤVXOΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Είδος:

Διαστάσεις:

Τρίπτυχο
Θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
17 εκ. χ 24 εκ.

Εκτύπωση:

Τετράχρωμη

Χαρτί:
Βιβλιοδεσία:

Velvet 200 gr.
Πίκμανση

Τιράζ:

1.000τμχ

Σελίδες:
Περιεχόμενο:

«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα))

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- (.,
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Είδος:

Αφίσα εσωτερικού χώρου

Διαστάσεις:

35 εκ. χ 50εκ.

Εκτύπωση:

Τετράχρωμη

Χαρτί:

Velvet 300 gr.

Τιράζ:

250τμχ

Γ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟENΤVΠO
Είδος:
Πληροφοριακό έντυπο
Σελίδες:
8 + 4 (εξώΦυλλα)
Περιεχόμενο:
Διαστάσεις:

Θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Εκτύπωση:

Τετράχρωμη

Α4

Χαρτί: Opalina 180 gr (εσωτερικό), Opalina 300 gr. (εξώΦυλλα)
Τιράζ:
250 τμχ
Δραστηριότητα 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΙΠΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ SOCIALΜΕΟΙΑ
Α) ΙΣτΟΣΕΛΙΔΑ
Είδος: Ενημερωτική ιστοσελίδα με αντικείμενο το έργο, που θα Φιλοξενηθεί στην
ιστοσελίδα του ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Β) SOCΙALΜΕΟΙΑ
Είδος:
Προφίλ σε Facebook και twitter
Επεξεργασία: Τροφοδότηοη σε εβδομαδιαία βάση
Δραστηριότητα 4: ΠΑΡΑΓΩΓΗΡΑΔΙΟΦΩΝικον ΣΠΟΤ
Είδος:

Ραδιοφωνικό σποτ

Διάρκεια:

40"

Επεξεργασία: Σπηκάζ,μουσική επένδυση
Αναμετάδοση: Τοπικά μέσα
Περιεχόμενο: Θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
Δραστηριότητα 5: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Α) ENΤVΠHΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Είδος:
Έντυπη καταχώρηση
Διαστάσεις:
Εκτύπωση:

Υ. σελίδας

Τετράχρωμη, μονόχρωμη

Αναπαραγωγή: Τοπικός Τύπος
Περιεχόμενο: Θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
Αριθμός καταχωρήσεων: Τέσσερις (4)
«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΟΠIΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ~,

'
..

....... ΕΣΠΑ
---, _-._,-_" ".'
απική
ανάπιυξη

:-=.

C;= JN, , ξΗΟ
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Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΚΑτΑΧΩΡΗΣΗ
Είδος:

Ηλεκτρονική καταχώρηση

Εκτύπωση:

Τετράχρωμη

Αναπαραγωγή: Διαδίκτυο
Περιεχόμενο:

Θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Αριθμός καταχωρήσεων: οxrώ (8)
Δραστηριότητα6: ΗΜΕΡΙΔΑ
Ημερίδα παρουσίασης έργου
Είδος:
Προσκεκλημένοι:500 άτομα
Εξοπλισμός: Οπτικοακουστικά μέσα προβολής και παρουσίασης

8

Φιλοξενία:

Light cocktail

Εργασίες:

-Αποστολή προσκλήσεων

-Γραμματεία
-Υποδοχή
-οργάνωοη και επιμέλεια εκδήλωσης

«Ενίσχυσητης απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
-ΑΝΑΠτΎΞΗ ΑΝθΡΩΠIΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-

<:.

...

...... ΕΣΠΑ

.

:-=.

-~~;~ή

ανάmuξη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ENΤVΠO ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Επιπλέον,στην οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο
παρακάτω πίνακας, με αριθμητικές τιμές, ανά υπηρεσία του έργου:

Α/Α

Είδος Υπηρεσίας

1

Λογότυπο για την

Ποσότητα

χωρίς
ΦΠA(€)

Αξία με
ΦΠA(€)

Συνολική
αξία (€)

ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗ1Α 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΕ1ΑIΡIΚΗΣTAVΤOτHτAΣ
1

Ταυτότητα του Έργου
2

Επιστολόχαρτο

1.000τμχ.

3

Φάκελος ΑλληλογραΦίας

500τμχ.

4

Μπλοκ σημειώσεων

500τμχ.

ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ENΤVΠOΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΛΙΚΟ
5

Τρίπτυχο ενημερωτικό
Φυλλάδιο

1.000τμχ.

6

Αφίσα

250τμχ.

7

ΠληροΦοριακό έντυπο

250τμχ.

ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗ1Α 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΙΠΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ SOCIALΜΕDΙΑ
8

Ιστοσελίδα έργου

1

9

ΠροΦίλ σε Facebook

1

10

ΠροΦίλ σε twitter

1

ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΠΑΡΑΓΩΓΗΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣΠΟΤ
11

Ραδιοφωνικό σποτ

1

ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗ1Α S. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
12

Έντυπη καταχώρηση

4

13

Ηλεκτρονική καταχώρηση

8

ΔΡΑΠΗΡIΟΤΗ1Α 6. ΗΜΕΡΙΔΑ
14

Ημερίδα

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗΤΙΜΗ (€)

«Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω
καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- ANAΠΤVΞH ΑΝθΡΩΠIΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-
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ονάmuξη
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Στην οικονομική προσφορά του έργου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο
του έργου, αριθμητικά και ολογράφω; α) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β)

Αξία
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