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Αθήνα, 05/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1474
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 6, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10671
Πληροφορίες: Αποστολόπουλος Βασίλειος
Τηλέφωνο: 210-3387104
Φαξ: 210-3622320
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την παροχή ενεργειών ευαισθητοποίησης,
προβολής & δημοσιότητας της ενταγμένης Πράξης με MIS 5034827, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής.
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση: Ακαδημίας 6, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3387104 Φαξ: 210-3622320
2. Τίτλος Σύμβασης: «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και
δημοσιότητας της Πράξης»
3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας εκτιμώμενης αξίας
56.354,24 € πλέον ΦΠΑ 24%. – (CPV) : 79341000 και συμπληρωματικού CPV 79416200-5
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
5. Συνοπτική Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση
υπηρεσιών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των
ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
από την ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Το έργο περιλαμβάνει
το πρόγραμμα Δημοσιότητας και τις επιμέρους ενέργειες αυτού, για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων της Πράξης, αλλά και το ευρύτερο κοινό, για τα
οφέλη από την υλοποίησή της στην οικονομία και την κοινωνία. Οι ενέργειες δημοσιότητας πρέπει να
υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Για τις Δράσεις Δημοσιότητας θα
τηρηθούν όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν.
(ΕΚ)1303/2013 και 1304/2013. [Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στην αναλυτική πρόσκληση
(διακήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού].
6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
7. Συνολικός προϋπολογισμός:
56.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α.
13.645,16 € Φ.Π.Α. (24%)
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70.500,00 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 24 Μήνες
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό ανέρχεται στα
χίλια εκατόν είκοσι επτά ευρώ και δέκα λεπτά (1.127,10 €) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 1191 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2020 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από το εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου
2018ΣΕ11910009)
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, οδός
Ακαδημίας 6, Αθήνα και στο τηλέφωνο 210-3387105 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.uhc.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός και θα
διεξαχθεί σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 117 και 120 του ν. 4412/16. Οι προσφορές θα
υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με το άρθρο 2.4 «Κατάρτιση – Περιεχόμενο
Προσφορών» της αναλυτικής Πρόσκλησης. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/05/2020
και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/05/2020 και ώρα 14:00.
13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
17. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η
οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
18. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
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