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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 27 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10682
Πληροφορίες: κ Σιταράς Ιωάννης
Τηλέφωνο : 2103821524, 3829266
Fax : 2103833597
Email : info@eex.gr
Αθήνα, 11/05/2020
Α.Π.: 328
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης Υπηρεσιών: Δημοσιότητα του Σχεδίου
Δράσης, της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών
στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030, με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής) (CPV): 79342000-3 (Υπηρεσίες μάρκετινγκ) και
συμπληρωματικών (CPV): 79952000-2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων) και (CPV): 79413000-2 (Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με Α.Π. 81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016).
2. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου:
Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
3. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και
Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ
2784/Β/21.12.2015).
4. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ
(ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ).
5. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 4839/1396/Α2/16.09.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) 1η τροποποίηση και παράταση της
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους
άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9).
6. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5975/1802/Α2/17.10.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) 2η τροποποίηση και παράταση της
πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους
άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ).
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7. Την από 6032/819/Α3/16.11.2017 (ΑΔΑ 7ΔΡΜ465ΧΙ8-374) απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» όπως
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 5253/Β3 1128/28.08.2018 (ΑΔΑ 6ΡΝ8465ΧΙ8-ΠΟΒ) με Κωδικό ΟΠΣ 5003030, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
8. Την από 589η/39η/20-12-2017απόφαση της Δ.Ε. για την έγκριση και υποβολή της αναμορφωμένης ΑΥΙΜ της Πράξης με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά στο πλαίσιο της παρούσας.
10. Την υπ’ αριθμ. 148-19/11/2019 απόφαση της Δ.Ε. για την Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
επιλογή αναδόχου υλοποίησης Υπηρεσιών: «Δημοσιότητα του Σχεδίου Δράσης» της πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για
την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική
Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030
ΚΑΛΕΙ
Τους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν προσφορά, στην ελληνική γλώσσα, με ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών
προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου,
με τη διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα, για την υλοποίηση της υπηρεσίας
με τίτλο «Δημοσιότητα του Σχεδίου Δράσης», που αφορά σε υπηρεσίες δημοσιότητας και ενημέρωσης - προσέλκυσης
ωφελουμένων και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και
Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση το
αργότερο μέχρι την 01/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, Κάνιγγος 27,
10682, Αθήνα.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το εν
λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα
Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο
αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα
απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παρούσα Απόφαση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από
τα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, Κάνιγγος 27, Τ.Κ.10682, Αθήνα.
Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, βασιζόμενη στο κριτήριο
αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρούσα.
Μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ νομίμως εκπροσωπούμενου, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση,
στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις τους. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον υποψήφιο που
θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, και η προσφορά καλύπτει τους
όρους της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή αρνηθεί να εκτελέσει ή εκτελέσει αυτή μερικώς ή πλημμελώς, κατά παράβαση των όρων της
παρούσης, κηρύσσεται έκπτωτος και επιλέγεται ο μειοδότης με την αμέσως χαμηλότερη τιμή κ.ο.κ..
Οι πληρωμές γίνονται έπειτα από την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και αφού υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

[3]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. Φυσικό Αντικείμενο του έργου
Η σύμβαση: Δημοσιότητα του Σχεδίου Δράσης, αφορά σε υπηρεσίες δημοσιότητας και ενημέρωσης - προσέλκυσης
ωφελουμένων και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5003030 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Η Πράξη «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία
Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» αφορά στην στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και την αντίστοιχη
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), σε
εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων,
στην βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας
τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
Η Πράξη συγκροτείται από 6 Υποέργα και η υλοποίηση της καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.
Τα Υποέργα 1,2,3,5 και 6 αντιστοιχούν στις Δράσεις 1 «Διαμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» 3 «Επαγγελματική
Κατάρτιση» και 4 «Πιστοποίηση Προσόντων / Δεξιοτήτων», περιλαμβάνουν το βασικό κορμό του Σχεδίου Δράσης που είναι η
υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα που οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων
και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – εργαζόμενων σε στοχευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα και με βάση τις περιφέρειες
παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα:
Κατηγορία
Περιφέρειας

Α. Λιγότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Β. Περιφέρειες σε
μετάβαση

Περιφέρεια

Αριθμός
ωφελουμένων

Ποσοστό

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

1

100

8,33%

Κεντρική Μακεδονία

1

275

22,89%

Ήπειρος

1

100

8,33%

Θεσσαλία

1

125

10,42%

Δυτική Ελλάδα

1

124

10,33%

Υποσύνολο Υποέργου 1

724

Υποσύνολο ΛΑΠ

724

Δυτική Μακεδονία

3

40

3,33%

Ιόνια Νησιά

3

20

1,67%

Πελοπόννησος

3

72

6,00%

Κρήτη

3

60

5,00%

Βόρειο Αιγαίο

3

20

1,70%

Υποσύνολο Υποέργου 3
Στερεά Ελλάδα
Υποσύνολο Υποέργου 5
Υποσύνολο Περιφερειών σε
Μετάβαση
Αττικής

Γ. Περισσότερο
ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Συσχέτιση με αριθμό
Υποέργου

212
5

Υποσύνολο Υποέργου 6
Υποσύνολο ΠΑΠ
Γενικό Σύνολο

4,00%

48
260
2

Υποσύνολο Υποέργου 2
Νοτίου Αιγαίου

48

180

15,00%

180
6

36

3,00%

36
216
1200

100%
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Το Υποέργο 4 Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης της Πράξης αντιστοιχεί στις Δράσεις 2 «Προσέλκυση, Επιλογή &
Πληροφόρηση Ωφελουμένων», 5 «Δημοσιότητα του Σχεδίου Δράσης» και 6 «Οργάνωση, Συντονισμός, Παρακολούθηση &
Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης» του Σχεδίου Δράσης, περιλαμβάνει το σύνολο των Οριζόντιων Δράσεων Συντονισμού,
Παρακολούθησης, Δημοσιοποίησης και Διαχείρισης Υποστήριξης της Πράξης για όλες τις περιφέρειες παρέμβασης,
προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίηση της.
Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας της πράξης και
συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση των ενεργειών προβολής & δημοσιότητας του έργου, η ενημέρωση και
προσέλκυση ωφελουμένων καθώς και η υλοποίηση ενεργειών διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
• Η επίτευξη της αναγνωρισιμότητας του έργου και την προβολή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών
• Η προβολή και δημοσιότητα του έργου, σχετικά με τους σκοπούς, τα οφέλη και το αναλυτικό σχέδιο υλοποίησής του,
καθώς και η διάδοση των επιμέρους και τελικών αποτελεσμάτων του έργου. Οι δράσεις δημοσιότητας
πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, από την έναρξη έως τη λήξη του και απευθύνονται:
o στους άμεσα εμπλεκόμενους, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
o στις επιχειρήσεις, στα τοπικά επιμελητήρια και τους άλλους φορείς επιχειρηματικότητας
o στους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και σε
επίπεδο επιχείρησης όπου αυτό είναι εφικτό
o στο ευρύ κοινό ως αποδέκτη ενημέρωσης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
• Η διάδοση καλών πρακτικών για τη διαχείριση των αλλαγών στο οικονομικό περιβάλλον
• Η προώθηση της δια βίου μάθησης, της εργασιακής κινητικότητας και της πιστοποίησης των προσόντων
• Η ικανοποίηση του «δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν» σχετικά με την διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών
Ταμείων.
• Η ενημέρωση - προσέλκυση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης
• Η βελτίωση της κατανόησης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε σχέση με το έργο και τα
οφέλη του, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις επιχειρήσεις που απασχολούνται στοχεύοντας στην προσέλκυση της
συμμετοχής τους στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης.
• Η διασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων και η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων κατάρτισης
• Η ενεργοποίηση των εργαζομένων Ατόμων με Αναπηρία, να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις κατάρτισης &
πιστοποίησης του έργου,
• Η παρακίνηση των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν έμπρακτα τη συμμετοχή των εργαζομένων τους στο έργο.
Παραδοτέα:
α/α

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Παρατηρήσεις

1

Ηλεκτρονική καμπάνια σε
περιφερειακά μέσα- πλατφόρμες
ενημέρωσης

Αριθμός

1

Υπηρεσίες επιμέλειας και υλοποίησης δημοσιότητας
που περιλαμβάνουν Εναλλασσόμενα banner , stand
alone newsletter, άρθρα, δελτία τύπου, αναρτήσεις σε
social media, παρουσίαση εκδηλώσεων, σε επιλεγμένες
πλατφόρμες για τη διάχυση της πληροφόρησης στις 13
περιφέρειες της χώρας

2

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

1

1 καταχώρηση σε ημερήσιο οικονομικό ή ενημερωτικό
τύπο εθνικής εμβέλειας

3

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

2

2 Καταχωρήσεις σε θεματικά έντυπα

4

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

1

1 καταχώρηση σε ημερήσιο οικονομικό ή ενημερωτικό
τύπο εθνικής εμβέλειας
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5

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

2

2 Καταχωρήσεις σε θεματικά έντυπα

6

Ημερίδες

Αριθμός

2

2 Ημερίδες

7

Ενημερωτικά έντυπα και άλλα υλικά

Αριθμός

1200

1200 τσάντες σεμιναρίων / εκπαιδευτικού υλικού *1,5
ευρώ

8

Ενημερωτικά έντυπα και άλλα υλικά

Αριθμός

2000

2000 Ενημερωτικά τρίπτυχα *0,6 ευρώ

5. Προϋπολογισμός – Προεκτιμούμενη αμοιβή
Ο προϋπολογισμός για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 16.980,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014 - 2020»,) (Κωδικός ΣΑΕ : 119/1), και αναλύεται ως εξής :
α/α

Περιγραφή

Συμμετοχή σε
Πακέτα
Εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος €)

Παρατηρήσεις

1

Ηλεκτρονική καμπάνια σε
περιφερειακά μέσαπλατφόρμες ενημέρωσης

ΠΕ 2

Αριθμός

1

8.400,0 €

8.400,0 €

Υπηρεσίες επιμέλειας και
υλοποίησης δημοσιότητας
που περιλαμβάνουν
Εναλλασσόμενα banner ,
stand alone newsletter,
άρθρα, δελτία τύπου,
αναρτήσεις σε social
media, παρουσίαση
εκδηλώσεων, σε
επιλεγμένες πλατφόρμες
για τη διάχυση της
πληροφόρησης στις 13
περιφέρειες της χώρας

2

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

ΠΕ 1

Αριθμός

1

1.240,0 €

1.240,0 €

1 καταχώρηση σε ημερήσιο
οικονομικό ή ενημερωτικό
τύπο εθνικής εμβέλειας

3

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

ΠΕ 1

Αριθμός

2

400,00 €

800,00 €

2 Καταχωρήσεις σε
θεματικά έντυπα

4

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

ΠΕ 2

Αριθμός

1

1.240,0 €

1 καταχώρηση σε ημερήσιο
οικονομικό ή ενημερωτικό
τύπο εθνικής εμβέλειας

5

Καταχωρήσεις στον τύπο
(εφημερίδες, περιοδικά)

ΠΕ 2

Αριθμός

2

400,00 €

800,00 €

2 Καταχωρήσεις σε
θεματικά έντυπα

6

Ημερίδες

ΠΕ 2

Αριθμός

2

750,00 €

1.500,00€

2 Ημερίδες

7

Ενημερωτικά έντυπα και
άλλα υλικά

ΠΕ 2

Αριθμός

1200

1,50 €

1.800,0 €

1200 τσάντες σεμιναρίων /
εκπαιδευτικού υλικού *1,5
ευρώ

8

Ενημερωτικά έντυπα και
άλλα υλικά

ΠΕ 2

Αριθμός

2000

0,60 €

1.200,0 €

2000 Ενημερωτικά
τρίπτυχα *0,6 ευρώ

Σύνολο

16.980,00 €

1.240,0€
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6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας
Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/08.08.2016. Η διάρκεια υλοποίησης της ορίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» . Η παροχή των υπηρεσιών
θα γίνεται από την έδρα του αναδόχου. Η σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
7. Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της αγοράς. Στην
Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,
εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες
αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης
8. Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας
1.
Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στον ανάδοχο, για την εκπλήρωση της ανατεθείσας σ’ αυτόν υπηρεσίας, δίνοντας
σχετικές οδηγίες στις υπηρεσίες του για τον σκοπό αυτό.
2.
Να εξοφλεί τις οφειλές του προς τον ανάδοχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης και
κατάθεσης των νόμιμων παραστατικών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
1. Νομοθετικό Πλαίσιο
Η όλη διαδικασία θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα:
α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) την με αρ.πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
2. Προθεσμία - Τόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Κάνιγγος 27, Τ.Κ. 10682, Αθήνα μέχρι την
01/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένες. Οι προσφορές θα
παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο
αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος.
Η προσφορά θα έχει ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση ημερομηνία
και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν
λαμβάνεται υπόψη.
4. Τρόπος Υποβολής Εγγράφων
Ο σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς την
Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Στον φάκελο
της Προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών
φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Κάνιγγος 27, 10682, Αθήνα
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία
Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030
Ημερομηνία: (..../.../2020)
«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν
χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Εντός του σφραγισμένου φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται:
1. Οικονομική Προσφορά
Η Οικονομική Προσφορά επιβάλλεται να περιέχει το κατ’ αποκοπή τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών του Έργου, το
οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του
προϋπολογισμού.
Διευκρινίζεται ότι:
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α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται
με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση
του Έργου.
β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της
σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη
που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του
κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να
προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα
388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.
γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή
άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).
ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την
τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει συμπληρωμένο το Πίνακα 1
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του για το σύνολο του έργου, η οποία
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
Διευκρινίζεται ότι:
α) Η συμπλήρωση του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και
ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) αόριστη,
συνεπάγονται την απόρριψη της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.
2. Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου σύμφωνα με το παράρτημα Δ και να
προσδιορίζει επακριβώς (αναλυτική περιγραφή) του είδους, του μέσου, τις ποσότητες, τις διαστάσεις και τις λοιπές
προδιαγραφές για κάθε παραδοτέο του Πίνακα 1.
3. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή στη διαδικασία Ανάθεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε της παρούσας
πρόσκλησης.
5. Χρονική Ισχύς Προσφορών
Η προσφορά θα έχει ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερολογιακών
ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Αξιολόγηση Προσφορών
Η Αναθέτουσα θα ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, με βάση τα ως άνω αναφερόμενα, και την προσφορά του υποψηφίου.
Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου πληροί τα ως άνω αναφερόμενα, θα γίνει κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής), κατόπιν απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας
πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Σημειώνεται, ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα
συμφέροντα και τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

[9]
7. Σύναψη σύμβασης
Ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, να υποβάλλει τα
παρακάτω δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης τα οποία αποκλείουν ότι ο προσωρινός Ανάδοχος:
• Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά
περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά
περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• Έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή
του.
• Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες
αρχές.
• Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.
• Πιστοποιητικά που θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία για την απόδειξη ότι συντρέχουν οι παραπάνω απαιτήσεις θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία προσκόμισής τους.
Επιπρόσθετα ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα:
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,
• Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί στον προσωρινό Ανάδοχο α) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Λόγοι αποκλεισμού:
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένος.
Ο φάκελος θα παραλαμβάνεται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλείται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση,
ότι θα περιέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Ο σφραγισμένος φάκελος θα
συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί
από το πρωτόκολλο ο φάκελος.
Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
Σημειώνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών Σύναψης σύμβασης συνιστά λόγο αποκλεισμού
του υποψήφιου Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης και συνεχίζεται η διαδικασία ως
ανωτέρω.

[10]
8. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου
Το ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σταδιακά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των υπηρεσιών του αναδόχου και την
παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που θα υποβάλει για την εκτέλεση του έργου. Η
προσφερόμενη τιμή αναφέρεται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος και είναι σταθερή καθ’
όλη τη διάρκεια του έργου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις.
9. Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου
Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ).
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο
της οποίας είναι:
• η συνεργασία με τον Ανάδοχο
• η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων
• ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο
• η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να
καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
…………………………………………………………………………………….
(Επωνυμία)
Έργο
Δημοσιότητα της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών
Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

1

Περιγραφή
Ηλεκτρονική καμπάνια σε περιφερειακά μέσαπλατφόρμες ενημέρωσης

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας

Κόστος
(€)

Αριθμός

2

Καταχωρήσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

3

Καταχωρήσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

4

Καταχωρήσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

5

Καταχωρήσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά)

Αριθμός

6

Ημερίδες

Αριθμός

8

Ενημερωτικά έντυπα και άλλα υλικά δημοσιότητας

Αριθμός

9

Ενημερωτικά έντυπα και άλλα υλικά δημοσιότητας

Αριθμός
Σύνολο

Το Συνολικό Τίμημα του προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
αριθμητικώς συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
ολογράφως συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
Η προσφορά έχει ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Διευκρινίζεται ότι:
α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1) αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψή
της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα 1, συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
…………………………………………………………………………………….
(Επωνυμία)
Έργο
«Δημοσιότητα της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών
Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ηλεκτρονική καμπάνια σε περιφερειακά μέσα- πλατφόρμες ενημέρωσης
(Υπηρεσίες επιμέλειας και υλοποίησης δημοσιότητας που περιλαμβάνουν Εναλλασσόμενα banner , stand alone newsletter, άρθρα, δελτία τύπου, αναρτήσεις σε
social media, παρουσίαση εκδηλώσεων, σε επιλεγμένες πλατφόρμες για τη διάχυση της πληροφόρησης στις 13 περιφέρειες της χώρας )
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Καταχωρήσεις στον τύπο (εφημερίδες, περιοδικά)
(Καταχώρηση σε ημερήσιο οικονομικό ή ενημερωτικό τύπο εθνικής εμβέλειας)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(Καταχωρήσεις σε θεματικά έντυπα)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(Καταχώρηση σε ημερήσιο οικονομικό ή ενημερωτικό τύπο εθνικής εμβέλειας)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Ημερίδες
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Ενημερωτικά έντυπα και άλλα υλικά δημοσιότητας
(Τσάντες σεμιναρίων)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
(Ενημερωτικά τρίπτυχα)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Ταχυδρομείου
(Εmail):

(2)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ……………………………… δηλώνω ότι:
1. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Η υποβαλλόμενη προσφορά
α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο
γνώση.
β) καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
γ) αναφέρει στοιχεία που είναι αληθή και ακριβή.
δ) Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση
3. Στην περίπτωση, που η επιχείρηση που εκπροσωπώ αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσω στο ακέραιο το αντικείμενο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση
4. Δεν εκκρεμεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008
(Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
5. Δεν έχω καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου δραστηριότητα
6. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

7.

Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
8. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα που εκπροσωπώ, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομην ία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. ( Διευκρίνιση: Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ).
9. Επιπλέον
α) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
β) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού , δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
γ) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
δ) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016
ε) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016
στ) Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
(ζ) Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν και
είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, (η) Δεν επιχείρησα να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
(θ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου, για το οποίο μου
επιβλήθηκε ποινή που μου στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία
(ι) Δεν έχει επιβληθεί στον Οικονομικό φορέα, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού.
10. Ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ……………….., διαθέτει ΑΦΜ …………… Δ.Ο.Υ. ………….…
& ΚΑΔ ……………………..
11. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε
διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων (στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης για ανάθεση υπηρεσιών Δημοσιότητας) στο πλαίσιο της Πράξης ………………. και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις
του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
12. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για ανάθεση υπηρεσιών Δημοσιότητας της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών στο πλαίσιο της Πράξης …………..……….που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα …………………… και
συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ .
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

