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Προβατώνας 22/01/2019
Αρ.Πρωτ. 12

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την παροχή υπηρεσιών
στα πλαίσια της ∆ράσης 6.2.1- Οργάνωση συµµετοχής σε τουριστική έκθεση, την Bit International
Travel Exhibition 2019 , του έργου «Promotion and development of natural and cultural heritage of
Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist» που
χρηµατοδοτείται από το INTERREG V A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, µε έδρα στον Προβατώνα του
∆ήµου Σουφλίου λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 και διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ
Ά 114/08.06.2006). Στα πλαίσια του έργου «Promotion and development of natural and cultural
heritage of Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist» κωδικό
MIS 5012431 που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG
V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2- A sustainable and climate
adaptable Cross-Border Area,µε θεµατικό στόχο 6-Preserving and Protecting the environment and
promoting resource efficiency, µε επενδυτική προτεραιότητα 6c: Conserving, protecting, promoting and
developing natural and cultural heritage και εξειδικευµένο αντικείµενο 4.-To valorize CB area cultural and
natural heritage for tourist purposes πρόκειται να συµµετέχει στην Bit International Travel Exhibition 2019
στο Μιλάνο ,που είναι από τις πιο σηµαντικές τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη όπου και θα γίνει συνολική
παρουσίαση του προγράµµατος eTourist από όλους του εταίρους στην παγκόσµια αγορά τουρισµού .

Τεχνική Περιγραφή
1. Μετάβαση από Αλεξανδρούπολη-Μιλάνο µετ’ επιστροφής για δύο άτοµα. Αναχώρηση από
Αλεξανδρούπολη για Μιλάνο στις 09/02/2019 και επιστροφή από Μιλάνο για Αλεξανδρούπολη στις
13/02/2019
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2. Τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο άτοµα σε δύο δωµάτια από τις 09/02/2019-13/02/2019 στο
Μιλάνο σε ξενοδοχείο κατ ‘ελάχιστον 3ης κατηγορίας
3. Μετάβαση από και προς το ξενοδοχείο και καθηµερινά από το ξενοδοχείο προς την έκθεση (1012/02/2019)
4. Γεύµα καθηµερινά για τις ηµέρες από 10/02/2019 µέχρι και τις 12/02/2019
5. ∆είπνο καθηµερινά για τις ηµέρες από 09/02/2019 µέχρι και τις 12/02/2019
6. Ενοίκιο εκθεσιακού χώρου µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
-Ξύλινη

κατασκευή,

µε

εταιρική

σήµανση

περιπτέρου

(του

προγράµµατος)

µε πλήρη εξοπλισµό (4 καρέκλες, 1 τραπέζι, info counter, 1 σκαµπό) και φωτισµό.
-Γραφικά περιπτέρου
-Λειτουργικές ανάγκες περιπτέρου(ρεύµα, καθαρισµός, φύλαξη κλπ)
-Βασική καταχώρηση στον επίσηµο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό
-Exhibitor’s kit για την καλύτερη παρουσία του φορέα στην έκθεση
-Παροχή αναλώσιµων κατά τη διάρκεια της έκθεσης (νερά, ποτήρια, καφές, κλπ.)
-Παροχή 1 τηλεόρασης 40’’
- Μεταφορά διαφηµιστικού υλικού και άλλου υλικού που είναι απαραίτητο για την συµµετοχή στην
έκθεση κατά την κρίση µας
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Συνοπτικά:

Α/Α
παραδοτέου

Προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ

Τίτλος παραδοτέου

ΦΠΑ

Προϋπολογισµός
µε ΦΠΑ

∆ράση 6.2.1- Οργάνωση συµµετοχής
στην τουριστική έκθεση (Bit International
Travel Exhibition) στο Μιλάνο για την
παρουσίαση
ETourist

στην

του

προγράµµατος
συνολική

αγορά

τουρισµού
24%

1. Μετάβαση από Αλεξανδρούπολη-

Μιλάνο µετ’ επιστροφής για 2
άτοµα (09-13/02/2019) καθώς και
Μετάβαση από και προς το
ξενοδοχείο και καθηµερινά από το
ξενοδοχείο προς την έκθεση (1012/02/2019)
2. ∆ιαµονή για 2 άτοµα για 4

887,09€

διανυκτερεύσεις 09-13/02/2019

806,45€

3. Γεύµα και ∆είπνο καθηµερινά για

282,26€

1.100,00€

1.000,00€

D6.2.1

τις ηµέρες από 9-12/2/2019

350,00€

4. -Ενοίκιο εκθεσιακού χώρου
-Ξύλινη κατασκευή, µε εταιρική
σήµανση του προγράµµατος
περιπτέρου, µε πλήρη εξοπλισµό
(4 καρέκλες, 1 τραπέζι, info cou
nter, 1 σκαµπό) και φωτισµό.
-Γραφικά περιπτέρου
-Λειτουργικές ανάγκες
περιπτέρου(ρεύµα, καθαρισµός,
φύλαξη κλπ)
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3.225,81€

4.000,00€

-Βασική καταχώρηση στον επίσηµο
κατάλογο της έκθεσης έντυπο και
ηλεκτρονικό
-Exhibitor’s kit για την καλύτερη
παρουσία του φορέα στην έκθεση
-Παροχή αναλώσιµων κατά τη
διάρκεια της έκθεσης (νερά,
ποτήρια, καφές, κλπ.)
-Παροχή 1 τηλεόρασης 40’’
-Εξασφάλιση πρόσθετων
(προαιρετικών) παροχών µε
επιβάρυνση του εκθέτη
- Μεταφορά διαφηµιστικού υλικού
και άλλου υλικού που είναι
απαραίτητο για την συµµετοχή στην
έκθεση κατά την κρίση µας

ΣΥΝΟΛΟ

5.201,61€

24%

6.450,00€

2. Ενηµέρωση-παραλαβή πρόσκλησης
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε
στον Προβατώνα καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dimossin.gr. Υπεύθυνη για την
διανοµή της παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή πληροφοριών, τις
εργάσιµες µέρες και ώρες ∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00 είναι η κα. Βραχιόλογλου Θάλεια τηλ 25540
20090/91.

3. Περιεχόµενο Προσφοράς- Τόπος & Χρόνος Υποβολής

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία
και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του
προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις :
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«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την παροχή υπηρεσιών της ∆ράσης 6.2.1 στα πλαίσια του προγράµµατος :

«Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross
border region through smart and digital tools-eTourist»
ΠΡΟΣ:
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Προβατώνας 68003

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία»

Ο κύριος σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («Υποφακέλους»).
Οι προσφορές µπορούν να λαµβάνουν χώρα µόνο για το κάθε ένα ξεχωριστά ή και για το σύνολο
των ζητούµενων προς προµήθεια ειδών.

Ι Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι :
α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του προσφέροντα ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων
έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη αµοιβών, ασφάλισης που τυχόν θα απαιτηθούν κλπ.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.

-5-

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του προσφέροντα ότι:
• ∆εν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς.
• ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
• Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
• ∆εν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας.
• Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

•

γ) ∆ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα :
Προφίλ Αναδόχου

δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε
εκπρόσωπό του.
Σε περίπτωση Ένωσης / Σύµπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται µε διάταξη
νόµου από την προσκόµισή τους.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει
Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την
εξαίρεση αυτή.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωµένα.

II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µε ποινή αποκλεισµού τις τεχνικές προδιαγραφές
υλοποίησης της προµήθειας
III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη
οικονοµική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται
στα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της προµήθειας.

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο µέχρι την 29 /01/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα
14.00 µ.µ στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 68003.
Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποκλείονται από την διαδικασία
αξιολόγησης.
Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη.
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4. Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα(1) µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα
πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.
5.

Κριτήρια αναθέσεως:

Απευθείας ανάθεση µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής µε τον όρο τήρησης της τεχνικής περιγραφής

Ανώτατο ποσό προσφοράς :
α) Ανώτερο ποσό της προφοράς ορίζεται το ποσό των 6.450,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
6 . Ανάδειξη Αναδόχου- Υπογραφή Σύµβασης
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιµής µε τον όρο τήρησης της τεχνικής περιγραφής µετά
από εισήγηση της επιτροπής
Β. Ο ανάδοχος θα συνάψει σύµβαση έργου µε την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Γ. Ο υποψήφιος καλείται µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποτελέσµατος να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας όποιο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από
την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
∆. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει σε συµβατοποίηση του εν
λόγω έργου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυµα στην πορεία υλοποίησης του
προγράµµατος «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek
cross border region through smart and digital tools-eTourist»”.

Για την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε
Κουφάκη Σοφία
Πρόεδρος
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