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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ
ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.)
Καποδιστρίου 24, Τ.Κ. 10682, Αθήνα
Τηλ: (30) 210.8829822
e-mail: panelliniaomospondia@gmail.com
https://cleaningfed.gr
Ημερομηνία: 07/11/2022
Αρ. πρωτ.: 59
ΠΡΟΣ:
1. Ν. Κλάδης και ΣΙΑ Ο.Ε. ISTROS PRODUCTION
2. EcoBridge Consulting ΙΚΕ
3. Συνέδρα Ο.Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης,
προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση
εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης
αναγκών» και κωδικό (MIS 5035159) που υλοποιεί η Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε., συνολικού
προϋπολογισμού 14.467,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.)
έχοντας υπόψη:
• Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• Τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
• Την υπ' αριθ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ Β’ 3051/ 09-06-2021) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β'
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3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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''»
(Β' 5968),
•

•

•

•

•

•

•

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006,
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,
Τον Κανονισμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ.
283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.
Την Πρόσκληση με ΑΠ 5788/1873/Α3/ 21-09-2018, Κωδικός Πρόσκλησης: 110, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3319,
Έκδοση: 1/1 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)».
Την με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ 2707/888/Α3/19-04-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση
και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει
διάγνωσης αναγκών», με κωδικό MIS 5035159 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΑΔΑ: 9ΖΑΣ465ΧΙ8-8Γ4)
Την από τις 10/10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και Συναφών
Επαγγελμάτων (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.) περί της έγκρισης και της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την Επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 8 «Ενέργειες ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης»
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
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προτίθεται να αναθέσει με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Άρθρο 118 και περ. α,
παρ. 3, του Άρθρου 120 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν), την παροχή υπηρεσιών
για τις «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης»
με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» και κωδικό (MIS 5035159), συνολικού προϋπολογισμού έως του
ποσού των 14.467,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV): 79952000‐2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων), 22140000-3 (Ενημερωτικά Έντυπα), 79342200‐
5 (Υπηρεσίες προώθησης).
Με δεδομένη τη δυνατότητα και ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στην υλοποίηση του παρόντος έργου,
σας προσκαλούμε να υποβάλετε σχετική προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται στην παρούσα καθώς και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Η έγγραφη προσφορά δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 11.667,25€ (έντεκα χιλιάδων εξακοσίων
εξήντα επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.800,14€ (δυο χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών) και συνολικά το ποσό των 14.467,39€ (δεκατεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών
που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί.
Ο αποδέκτης της παρούσας καλείται να υποβάλει προσφορά, εγγράφως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Πρόσκληση, σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και
Συναφών
Επαγγελμάτων-Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε. επί της οδού Καποδιστρίου 24, Τ.Κ. 10682, Αθήνα, έως και την 24η
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
Η ανάθεση και η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Άρθρο 50 με ισχύ από 1/6/2021 σύμφωνα με την παρ.3 Άρθρου 142 του ν.
4782/2021).

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων
Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων (ΠΟΣΤΠΣΒΕ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης
αναγκών» με κωδικό MIS 5035159, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014–2020 (ΑΔΑ: Ω5ΟΣ465ΧΙ8-ΥΗ1), πρόκειται να υλοποιήσει
επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων
προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
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Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάρτιση εργαζομένων (μισθωτών), πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της
οικονομίας, και οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους,
την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός της πράξης είναι η
ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εξειδικευμένα
θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.
Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών έκαστο, αφορούν τέσσερα τα εξής (4)
θεματικά αντικείμενα:
▪

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (Εξειδικευμένο αντικείμενο)

▪

Βοηθός Καθαριστή Ταπήτων/ Ταπετσαριών (Εξειδικευμένο αντικείμενο)

▪

Βοηθός Καθαριστή Ενδυμάτων (Εξειδικευμένο αντικείμενο

▪

Στέλεχος ∆ιαχείρισης Οργανωτικής Κουλτούρας & Συστημάτων ∆ιαχείρισης Χρόνου (μη
Εξειδικευμένο αντικείμενο)

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην απόκτηση εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5€ ανά ώρα
κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης
και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC
17024.
Το σύνολο των υλοποιούμενων δράσεων έχει πανελλαδική εφαρμογή (13 Περιφέρειες της χώρας).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προβολή, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση
εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με
κωδικό ΟΠΣ 5035159, η οποία υλοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων
Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.)
και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).
Ειδικότερα, οι δράσεις και το πλήθος αυτών που εντάσσονται στο Υποέργο 8. «Ενέργειες ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035159
αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Υποέργο 8. «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της
Πράξης»
Α/Α

Δράση

Μονάδα
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Μέτρησης

Δράσεων

Π.8.1

Επικοινωνιακό Σχέδιο

Τεμάχια

1,00

Π.8.2

Εκδόσεις έντυπου και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού

Τεμάχια

7,00

Π.8.3

Καταχωρήσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες & Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Τεμάχια

16,00

Π.8.4

Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar)

Τεμάχια

1,00

Σημειώνονται τα εξής:
1. Δε γίνεται αποδεκτή προσφορά για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
2. Επισημαίνεται ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.
4412/2016.

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
προσφέροντος, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, η οποία θα
φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και στην οποία να δηλώνεται ότι:
• Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
• Δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (όπως
τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021), για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι
της Πρόσκλησης και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της
σύμβασης.
• Η προσφορά του ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
3) Πιστοποιητικό Αρμόδιας Αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
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απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
4) Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του
προσφέροντος σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
προσφέροντος, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού από
δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
(άρθρο 74 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 23 ν. 4782/2021).
6) Δικαιολογητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. Προσκομίζονται τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κ.λπ.) και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν:
• Ισχύον καταστατικό και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντος ότι
εξακολουθεί να ισχύει κατά την υποβολή του.
• Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριών (3) μηνών πριν
από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης.
• Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.
7) Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ
της παρούσας. Η προσφορά θα πρέπει να φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του
προσφέροντα και να τίθεται η εταιρική σφραγίδα μαζί με την υπογραφή του επί ποινή απαραδέκτου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς και δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική προσφορά του προσφέροντος οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, για το προσφερόμενο είδος θα αναγράφονται τα εξής
στοιχεία :
α) η τιμή ανά μονάδα χωρίς Φ.Π.Α ,
β) η συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του
συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι:
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•
•

Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνονται όλες
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Όλες οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες
τιμές του έντυπου οικονομικής προσφοράς.
Απορρίπτεται προσφορά που: (α) δε δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο
νόμισμα, (β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του
ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, (γ) θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

6. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις:
α) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»
β) Για την απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης
αναγκών» και κωδικό (MIS 5035159) που υλοποιεί η Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού έως
του ποσού των 14.467,39 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: ………………..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: …………………….., ημέρα ………. και ώρα ……….
(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο).
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, σε
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
(Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.) (οδός Καποδιστρίου 24, Τ.Κ. 10682, Αθήνα), έως και την 24η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 15:00 Η προσφορά θα πρέπει είτε να κατατίθεται αυτοπροσώπως είτε να αποστέλλεται στην
παραπάνω διεύθυνση, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη.
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχεται η προσφορά στην Αναθέτουσα Αρχή
μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής προσφορών, η οποία
προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν. Προσφορά που υποβάλλεται μετά την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μη κανονική και επιστρέφεται χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του προσφέροντα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Μετά την αποσφράγιση της προσφοράς και τον έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, ο προσφέρων αναδεικνύεται ως
Ανάδοχος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, εφόσον η προσφορά του καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις
της παρούσας. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας θα απορρίπτεται. Το
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς των
προσφέρων να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης σε αυτόν, οφείλει να προσέλθει στην
Αναθέτουσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
105 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ
5035159, που έχει ενταχθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020(ΑΔΑ: Ω5ΟΣ465ΧΙ8-ΥΗ1), με
τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).
Δεδομένης της συγχρηματοδότησης της πράξης, απαιτείται η πιστή εφαρμογή των Κανονισμών των
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ήτοι του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 ης
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1081/2006 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 αναφορικά με την πληροφόρηση, επικοινωνία και
προβολή των πράξεων και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 821/2014.

9. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. Η καταβολή του τιμήματος συμβατικού θα πραγματοποιείται
τμηματικά με την ολοκλήρωση και υποβολή κάθε παραδοτέου.
Για κάθε πληρωμή ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετική επιστολή παράδοσης, βάσει
της οποίας εκδίδεται αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (παρ. 4, άρθρο
200 ν. 4412/2016) από τον Ανάδοχο, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του.
Όλες οι πληρωμές εκτελούνται σε ευρώ.
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
•

•

•

•

Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20161.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και
την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο και έχει διάρκεια για 7 μήνες.
Οι τμηματικές/ ενδιάμεσες προθεσμίες υποβολής των επιμέρους παραδοτέων προσδιορίζονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, παρατείνεται αναλόγως και η παρούσα σύμβαση καθώς η
υλοποίηση του αντικειμένου της (ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και
δημοσιότητας) σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των υποέργων της Πράξης.

11. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του ν. 4412/2016.

1

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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Η παρούσα Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 120 του ν. 4412/2016 και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.): https://cleaningfed.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.» ιδρύθηκε
το 1977 με σκοπό τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των
μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων των
κλάδων που εκπροσωπεί.
Παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή της εμπορικής δραστηριότητας, διοργανώνει
ημερίδες & ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις και τα μέτρα που αφορούν τις μικρές
επιχειρήσεις όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τις επαγγελματικές άδειες, την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού κ.ά., ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της με την ανάληψη δράσεων κοινωνικής
υπευθυνότητας και αλληλεγγύης και επιμορφώνει τα μέλη της σε τομείς που άπτονται της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»
Η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων
και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με Κωδικό ΟΠΣ 5035159και Δικαιούχο φορέα την
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.) στοχεύει στην επαγγελματική
κατάρτιση και πιστοποίηση 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της
οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO/IEC 17024) για την ενίσχυση της δυνατότητας για απασχόλησή τους, την προοπτική
βελτίωσης των όρων απασχόλησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση
προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος. Η Πράξη εστιάζει σε οριζόντια αντικείμενα κατάρτισης που οδηγούν σε γνώσεις και
δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εργαζόμενους όλων των παραγωγικών
κλάδων της οικονομίας καθώς και σε πιο εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης. Το σύνολο της
Πράξης έχει κατανεμηθεί και θα υλοποιηθεί σε οκτώ (8) επιμέρους Υποέργα (ΥΠ):
ΥΠ 1
«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Ανατολική Μακεδονία κ Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)»
ΥΠ 2

«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»

ΥΠ 3

«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Στερεά Ελλάδα)»

ΥΠ 4

«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Αττική)»

ΥΠ 5

«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο)»

ΥΠ 6

«Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» (Ίδια Μέσα)

ΥΠ 7

«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης»

ΥΠ 8

«Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της
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Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάρτιση εργαζομένων (μισθωτών), πλήρους ή μερικής
απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της
οικονομίας, και οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους,
την επαγγελματική τους θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.
Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των
γνώσεων και δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός της πράξης είναι η
ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εξειδικευμένα
θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.
Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών έκαστο, αφορούν τέσσερα τα εξής (4)
θεματικά αντικείμενα:
▪

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης (Εξειδικευμένο αντικείμενο)

▪

Βοηθός Καθαριστή Ταπήτων/ Ταπετσαριών (Εξειδικευμένο αντικείμενο)

▪

Βοηθός Καθαριστή Ενδυμάτων (Εξειδικευμένο αντικείμενο

▪

Στέλεχος ∆ιαχείρισης Οργανωτικής Κουλτούρας & Συστημάτων ∆ιαχείρισης Χρόνου (μη
Εξειδικευμένο αντικείμενο)

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην απόκτηση εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5€ ανά ώρα
κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο, σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης
και σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC
17024.
Το σύνολο των υλοποιούμενων δράσεων έχει πανελλαδική εφαρμογή (13 Περιφέρειες της χώρας).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας Πρόσκλησης είναι η προβολή, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση
εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» με
κωδικό ΟΠΣ 5035159, η οποία υλοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων
Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.)
και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Π.8.1 Επικοινωνιακό Σχέδιο
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Η σύνταξη του επικοινωνιακού σχεδίου θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
Το επικοινωνιακό σχέδιο θα περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία υλοποίησης του συνόλου των δράσεων
δημοσιότητας. Θα περιλαμβάνει ανάλυση όλων των δράσεων με εξειδίκευση στα χαρακτηριστικά κάθε
δράσης, του τόπου και του χρόνου υλοποίησης. Θα πραγματοποιεί παράθεση των πόρων που θα
διατεθούν σε κάθε δράση δημοσιότητας καθώς και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
Το επικοινωνιακό σχέδιο θα αποτελεί τον οδηγό υλοποίησης όλων των δράσεων δημοσιότητας και θα
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα για την
υλοποίηση τους. Επίσης, η σύνταξη του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας και
σηματοδότησης του ΕΠΑνΕΚ.
Το επικοινωνιακό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφεται σε 20-30 σελίδες.
Π.8.2 Εκδόσεις έντυπου και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού
Το παραδοτέο αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάπτυξη της επικοινωνίας του
έργου. Περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την υλοποίηση και την
παραγωγή του προβλεπόμενου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Το σύνολο των κειμένων και των
κατευθύνσεων αναφορικά με το δημιουργικό κομμάτι θα οριστικοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και
θα δοθεί στον Ανάδοχο εγκαίρως, μετά από αναλυτική ενημέρωσή του.
Η παραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού περιλαμβάνει:
Την παραγωγή δύο (2) διαφορετικών ενημερωτικών εντύπων αναφορικά με τους σκοπούς και τις δράσεις
του προγράμματος, καθώς και την παραγωγή πέντε (5) βίντεο με πληροφορίες αναφορικά με τους
στόχους και τους σκοπούς του Σχεδίου Δράσης διάρκειας 60¨-90¨.
Ενημερωτικά Έντυπα
I. Ενημερωτικό Έντυπο για το σκοπό, τους στόχους και τις δράσεις της Πράξης
Το 1ο έντυπο θα είναι ενημερωτικό και θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας
πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις του. Θα περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού περιεχομένου στα
Ελληνικά και η αναπαραγωγή του θα γίνει σε 1.000 αντίτυπα (1 σελίδα, Α4 διπλής όψης (ανοικτό), με
δίπλωση σε τρίπτυχο, εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 150gr). Σε αυτά θα
παρουσιάζονται μέσα από εύληπτα κείμενα και εικονογραφημένο υλικό, ο γενικός σκοπός και οι ειδικοί
στόχοι του έργου, θα αναλύονται οι επιμέρους δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του. Τα
έντυπα αυτά θα διανεμηθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κατά το σχεδιασμό των εντύπων θα απεικονίζονται
τα εμβλήματα/ λογότυπα του προγράμματος και του Ταμείου που στηρίζει την Πράξη, σύμφωνα με τους
κανόνες επικοινωνίας και σηματοδότησης του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020.
II. Απολογιστικό Ενημερωτικό Έντυπο για την Πράξη
Το 2ο έντυπο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της Πράξης και τις δράσεις και
ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί. Θα είναι αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών με το πρώτο έντυπο. Η
παραγωγή του θα γίνει σε 1.000 αντίτυπα (1 σελίδα, Α4 διπλής όψης (ανοικτό), με δίπλωση σε τρίπτυχο,
εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 150gr).
Τα κείμενα και για τα δύο έντυπα, θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στα Ελληνικά.
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Κατά το σχεδιασμό των εντύπων θα απεικονίζονται τα εμβλήματα/ λογότυπα του προγράμματος και του
Ταμείου που στηρίζει την Πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας και σηματοδότησης του
Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020.
Παραγωγή Ηλεκτρονικού Υλικού
Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν, θα παρέχουν πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Τα
βίντεο αποσκοπούν στην επικοινωνία του σκοπού και των στόχων του Σχεδίου Δράσης. Τα βίντεο θα
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
▪ Να είναι υψηλής ανάλυσης (HD).
▪

Να έχουν διάρκεια από 60¨ μέχρι 90¨.

▪

Να περιέχει υλικό σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης. Η επιλογή του υλικού θα γίνει σε συνεργασία
με την Αναθέτουσα Αρχή και θα χρησιμοποιηθούν διαθέσιμα βίντεο από συναντήσεις/εκδηλώσεις –
φωτογραφίες – animations – infographics κ.α.

▪

Να διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά, με τα οποία θα μπορούν να προβληθούν χωρίς προβλήματα
μέσα από πλατφόρμες του διαδικτύου, ακόμα και σε περιοχές με μικρές ταχύτητες διαδικτύου.

▪

Να απεικονίζονται τα εμβλήματα/ λογότυπα του προγράμματος και του Ταμείου που στηρίζει την
Πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας και σηματοδότησης του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ
2014-2020.

▪

Η προβολή του βίντεο θα γίνει στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και της Πράξης καθώς και στις
σελίδες αυτής σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Π.8.3 Καταχωρήσεις ενημερωτικές σε ιστοσελίδες & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η επιμέλεια των καταχωρήσεων αφορά στο σχεδιασμό της μακέτας κάθε καταχώρησης (4χρωμία) αλλά
και στην μετέπειτα προώθηση αυτής σε επιλεγμένες ενημερωτικές ιστοσελίδες.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τις προτάσεις του για τις ενημερωτικές ιστοσελίδες στις οποίες θα
γίνουν οι καταχωρήσεις στο Επικοινωνιακό Σχέδιο (Π.8.1), κάνοντας αναφορά στα εξής:
• Κατάλογο με τους τίτλους των προτεινόμενων ενημερωτικών ιστοσελίδων.
•

Γεωγραφική κάλυψη ανά τίτλο.

•

Κριτήρια επιλογής.

Οι προτάσεις τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και εφαρμόζονται σταδιακά με προτάσεις
εξειδίκευσης σε επίπεδο ενεργειών.
Οι καταχωρήσεις στις ενημερωτικές ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να
πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
Καταχωρήσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες
1) Οχτώ (8) καταχωρήσεις
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2) Τα στοιχεία που αφορούν στο δημιουργικό πλαίσιο των καταχωρήσεων θα αποφασίζεται από
κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή μετά από τουλάχιστον 2 προτάσεις από τον Ανάδοχο.
3) Οι καταχωρήσεις θα είναι έγχρωμες.
4) Το κείμενο της κάθε καταχώρησης θα δίδεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή
5) Θα περιλαμβάνουν τα εμβλήματα/ λογότυπα του προγράμματος και του Ταμείου που στηρίζει την
Πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες επικοινωνίας και σηματοδότησης του Επικοινωνιακού Οδηγού
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία – επιμέλεια ηλεκτρονικής καμπάνιας για
οχτώ (8) καταχωρήσεις / καμπάνιες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Οι
καταχωρήσεις/καμπάνιες θα προβάλουν απαραίτητες πληροφορίες για τις δράσεις της Πράξης (σαφή και
αποτελεσματική ενημέρωση – πληροφόρηση για τους στόχους της Πράξης, την διάδοση αποτελεσμάτων
κ.α.) και θα πρέπει να παραπέμπουν ή να κατευθύνουν τους επισκέπτες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο
της Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων
Βαφείων και συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Σ.Τ.Π.Σ.Β.Ε.) https://www.cleaningfed.gr/
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει τις προτάσεις του για τις καταχωρήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης στο Επικοινωνιακό Σχέδιο (Π.8.1), κάνοντας αναφορά στα εξής:
• Κατάλογο με τα προτεινόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τη γεωγραφική κατανομή των
οχτώ (8) καταχωρήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.
•

Εκτιμώμενη απήχηση της κάθε καμπάνιας.

•

Χρονική διάρκεια της κάθε καμπάνιας.

•

Προσδοκώμενα/εκτιμώμενα αποτελέσματα από την κάθε καμπάνια.

Σκοπός των οχτώ (8) καταχωρήσεων/ καμπανιών είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας σε όλους τους
ενδιαφερόμενους, από το σύνολο των περιφερειών της χώρας, να ενημερωθούν για τους στόχους της
Δράσης.
Τα κείμενα της κάθε καταχώρησης/καμπάνιας θα οριστικοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλο το
υλικό δημοσιότητας του έργου θα είναι σύμφωνο με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται στον
Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και στις οδηγίες δημοσιότητας που παρέχονται από την ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ και άλλους αρμόδιους φορείς του ΕΣΠΑ.
Για την υλοποίηση του εν λόγω παραδοτέου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής για την:
• παρακολούθηση όλων των διοργανώσεων/ εκδηλώσεων του έργου, για την αξιοποίηση του
παραγόμενου υλικού (π.χ. φωτογραφίες, video, κ.λπ.) στις καταχωρήσεις και στις δημοσιεύσεις στον
ηλεκτρονικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
•

σύνταξη και διαμόρφωση αναφοράς για τον αριθμό ατόμων/επισκεπτών (followers/ visitors) των
αναρτήσεων σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικό μέσο.
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•

απόδοση στην Αναθέτουσα Αρχή του συνόλου των δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή.

Π.8.4 Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar)
Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π.8.4 ζητείται από τον Ανάδοχο η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη
διοργάνωση μίας (1) διαδικτυακής ημερίδας (webinar) δημοσιότητας και ενημέρωσης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Η διοργάνωση της διαδικτυακής ημερίδας θα
πραγματοποιηθεί με σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις δράσεις της Πράξης.
Ειδικότερα, η διοργάνωση της ενημερωτικής διαδικτυακής ημερίδας (webinar) θα περιλαμβάνει:
1. Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος της εκδήλωσης που περιλαμβάνει τον καθορισμό
της θεματολογίας, την σύνταξη ηλεκτρονικής πρόσκλησης και ατζέντας του webinar, τη
δημιουργία λίστας ηλεκτρονικών προσκεκλημένων κ.λπ.
2. Οργάνωση προβολής του webinar μέσω ειδικής πλατφόρμας – live video platform.
3. Απαιτούμενος εξοπλισμός διαδικτυακής εκδήλωσης (υψηλές ταχύτητες διαδικτύου, εξοπλισμός
σύνδεσης εισηγητών, δυνατότητα Live παρακολούθησης από τουλάχιστον 100 συμμετέχοντες σε
πραγματικό χρόνο, δυνατότητα συνομιλίας κοινού εισηγητών, δυνατότητα μαγνητοσκόπησης
webinar)
4. Υπηρεσίες δημοσιότητας webinar (έκδοση δελτίου τύπου πριν από την έναρξη του webinar σε
τοπικά ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργία και προώθηση εκδήλωσης σε social media συναφή με το
αντικείμενο του έργου, δημιουργία banner σε ενημερωτικές ιστοσελίδες),
5. Πρόσκληση συμμετεχόντων με αποστολή email/ ηλεκτρονικής πρόσκλησης/ και τηλεφωνικής
επικοινωνίας και followup
6. Καταγραφή των αποτελεσμάτων των εκδηλώσεων με τη μορφή αναφοράς προς τα αρμόδια
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, φωτογραφική τεκμηρίωση (Εκτυπώσεις οθόνης «Print Screen»),
λίστα συμμετεχόντων, αντίγραφα ηλεκτρονικών προσκλήσεων.
Όλο το υλικό δημοσιότητας της διαδικτυακής ημερίδας θα είναι σύμφωνο με τα γραφιστικά πρότυπα και
τις προδιαγραφές που ορίζονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και στις οδηγίες
δημοσιότητας που παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και άλλους αρμόδιους φορείς του ΕΣΠΑ.

Επισήμανση
Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την κατάλληλη ενημέρωση και πληροφόρηση της ομάδας στόχου και θα
διασφαλίσει την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013
(Γενικός Κανονισμός), ο Κανονισμός 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ
για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, προκειμένου να αναδεικνύεται η συμβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο.
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Θα προβάλλεται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού το έμβλημα της Ένωσης,
το Ταμείο που συγχρηματοδοτεί την Πράξη, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και
το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020.
Θα εξασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην Πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη
χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή της πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή
στους συμμετέχοντες, θα περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο (ΕΚΤ).
Όλο το υλικό δημοσιότητας του έργου θα είναι σύμφωνο με τα γραφιστικά πρότυπα και τις προδιαγραφές
που ορίστηκαν στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και με τις οδηγίες δημοσιότητας που
δίνονται από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και άλλους αρμόδιους φορείς του ΕΣΠΑ.
Επίσης, σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα τηρείται η υποχρέωση για παροχή
προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει, να επιμεληθεί, να προβάλλει και να παραδώσει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα:

Υποέργο 8. «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας
της Πράξης»
Χρόνος Παράδοσης Α/Α
Δράση
Παραδοτέο
από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
Π.8.1

Π.8.2

Επικοινωνιακό Σχέδιο

Εκδόσεις έντυπου και
παραγωγή ηλεκτρονικού
υλικού

Επικοινωνιακό Σχέδιο
Μακέτες σε ηλεκτρονική μορφή
για το έντυπο ενημερωτικό
υλικό
(ποσότητα: 2)
Αντίτυπα των δυο
παραγόμενων έντυπων.
(ποσότητα τεκμηρίωσης: 20,
ήτοι 10 αντίτυπα ανά έντυπο)
Ηλεκτρονικό αρχείο με όλο το
ηλεκτρονικό υλικό
(ποσότητα: 5 αρχεία/ video)
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εντός ενός (1) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης
1ο Ενημερωτικό έντυπο
εντός 2 μηνών
2ο Ενημερωτικό έντυπο
εντός της διάρκειας της
σύμβασης
Εντός της διάρκειας της
Σύμβασης
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Υποέργο 8. «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας
της Πράξης»
Χρόνος Παράδοσης Α/Α
Δράση
Παραδοτέο
από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
Μακέτα σε ηλεκτρονική μορφή
για κάθε μία από τις
καταχωρήσεις (ποσότητα: 8
Εντός της διάρκειας της
μακέτες)
Σύμβασης
Εκτύπωση αποδεικτικού από τις
Καταχωρήσεις σε
ενημερωτικές ιστοσελίδες όπου
Π.8.3 ενημερωτικές ιστοσελίδες &
φιλοξενήθηκε (8 αποδεικτικά)
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Εκτύπωση αποδεικτικών και
αποτελεσμάτων δημοσιεύσεων
Εντός της διάρκειας της
από τις καταχωρήσεις στα
Σύμβασης
social media (8 καταχωρήσεις/
καμπάνιες)
▪ Ηλεκτρονική Πρόσκληση
Webinar
▪ Πρόγραμμα/Ατζέντα Webinar
▪ Λίστα συμμετεχόντων
▪ Αρχείο μαγνητοσκόπησης
Εντός 5 μηνών και σε
Διαδικτυακή Ημερίδα
webinar
Π.8.4
συνεννόηση με την
(Webinar)
Αναθέτουσα Αρχή
▪ 20 εκτυπώσεις οθόνης (Print
Screen)
▪ Αναφορά Webinar
▪ Αποδεικτικά ηλεκτρονικής
δημοσίευσης δελτίων τύπου

Τα παραδοτέα υλοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής. Η παρακολούθηση και
παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου.
Για το σύνολο των ανωτέρω παραδοτέων θα ληφθούν υπόψη και θα εφαρμοστούν από τον Ανάδοχο οι
οδηγίες που παρέχονται στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014–2020» της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
(https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 7 μήνες. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει από τη
δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και την κοινοποίησή της στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, παρατείνεται αναλόγως και η παρούσα σύμβαση καθώς η
υλοποίηση του αντικειμένου της (ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και
δημοσιότητας) σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των υποέργων της Πράξης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της ζητούμενης υπηρεσίας όπως περιγράφεται στην παρούσα ανέρχεται στο ποσό των
14.467,39 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Μονάδα
Μέτρησης

Πλήθος
Δράσεων

Τιμή
Μονάδας

Π/Υ ανά
παραδοτέο
με ΦΠΑ

Επικοινωνιακό Σχέδιο

Τεμάχια

1,00

2.980,00 €

2.980,00 €

Π.8.2

Εκδόσεις έντυπου και παραγωγή
ηλεκτρονικού υλικού

Τεμάχια

7,00

500,00 €

3.500,00 €

Π.8.3

Καταχωρήσεις ενημερωτικές σε
ιστοσελίδες & Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Τεμάχια

16,00

282,50 €

4.520,00 €

Π.8.4

Διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar)

Τεμάχια

1,00

3.467,39 €

3.467,39 €

ΣΥΝΟΛΟ

14.467,39 €

Α/Α

Δράση

Π.8.1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία,.../.... /
Επωνυμία προσφέροντος:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Email:
Νόμιμος εκπρόσωπος:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής,
προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών» και κωδικό (MIS
5035159)
Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεσμεύομαι από την παρούσα Οικονομική Προσφορά και την υποβάλλω,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση της ανάδειξής μου ως
αναδόχου.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.8.1

Επικοινωνιακό Σχέδιο

Π.8.2

Π.8.3
Π.8.4

Εκδόσεις έντυπου και
παραγωγή ηλεκτρονικού
υλικού
Καταχωρήσεις ενημερωτικές
σε ιστοσελίδες & Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
Διαδικτυακή Ημερίδα
(Webinar)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1,00

ΤΕΜ

7,00

ΤΕΜ

16,00

ΤΕΜ

1,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): [………..]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): [………..]

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MENELAOS REIZIDIS
Ημερομηνία: 2022.11.07 17:36:44 EET
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