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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην
Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με
τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη
προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό 2757/18-08-2011 Απόφασης του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,
για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες στην αναγκαία εκτέλεση δραστηριοτήτων διάδοσης
του Έργου PRoMPt “Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare
for it” – INTERREG IVC και ειδικότερα τα παρακάτω:
●

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη
προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη διοργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων της
εκδήλωσης με την ονομασία “Common Awareness Day” στην Πλατεία Γεωργίου Α’ στην
Πάτρα και στην κεντρική πλατεία του Πύργου τη Δευτέρα 26/09/2011. Η προαναφερθείσα
εκδήλωση εντάσσεται στις δραστηριότητες διάδοσης του Έργου PRoMPt (INTERREG IVC)
και αφορά στα παρακάτω:
1. Την εξασφάλιση 2 τεντών– σκηνών ελάχιστης διάστασης 6,00μx 6,00μ η καθεμία καθώς και τραπέζια για την τοποθέτηση όλων των απαραίτητων συσκευών τηλεδιάσκεψης (κατ’ ελάχιστο 1 ηλεκτρονικού υπολογιστή, 1 οθόνης, 1 κάμερας, 1 μικροφώνου, 2
ηχείων) και καρέκλες για 30 άτομα σε κάθε τέντα-σκηνή. Οι τέντες θα τοποθετηθούν
στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα και στην κεντρική πλατεία του Πύργου.
2. Αγορά ακουαρέλας (200 τεμάχια) μεγέθους Α3 και χρωμάτων ζωγραφικής ακουαρέλας
(200 τεμάχια).
3. Προμήθεια και στήσιμο στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα και στην Κεντρική πλατεία
του Πύργου ξύλινων πανέλων για την τοποθέτηση περίπου 200 σχεδίων των μαθητών,
100 στην Πάτρα και 100 στον Πύργο.
4. Ένα panel για την τοποθέτηση του banner του έργου PRoMPt διαστάσεων 2,50*1,10
στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα.
5. Έξι (6) μετάλλια για τα παιδιά που θα βραβευθούν (3 στην Πάτρα και 3 στον Πύργο).
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6. Εκτύπωση 20 αφισών μεγέθους 50 x 70 cm - Τετράχρωμη - Η ποιότητα του χαρτιού θα
είναι velvet 110 gr (Το δημιουργικό της αφίσας θα δοθεί από το ΠΤΑ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
7. Τη δημιουργία 250 τεμαχίων T-shirts χρώματος λευκού βαμβακερά με το λογότυπο του
Έργου PRoMPt, το λογότυπο του INTERREG IVC, τις σημαίες της ΕΕ και της Ελλάδας
καθώς και στο όπισθεν πλευρά της μπλούζας να γραφτεί «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».
Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας της εκδήλωσης “Common Awareness Day” του Έργου
PRoMPt – INTERREG IVC, θα αλλάξει παράλληλα η ημέρα απασχόλησης του Αναδόχου κατόπιν
της έγκαιρης ενημέρωσής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την οικονομική τροποποίησηεπέκταση της προσφοράς του.
Άλλα απαιτούμενα στοιχεία:
• Προφίλ της εταιρείας (γενικό).
• Τεκμηρίωση της εμπειρίας της από παρόμοια έργα, οπωσδήποτε και σε θέματα
απασχόλησης.
• Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων με κύριο γνώμονα την υψηλή αισθητική, καλή
ποιότητα, την ταχύτητα παράδοσης, την καλή και αποτελεσματική λειτουργία της
δραστηριότητας.
Για την επιλογή του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν τρία κριτήρια με αντίστοιχο δείκτη βαρύτητας, όπως φαίνεται πιο κάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Στελέχωση

30%

Εμπειρία

30%

Οικονομική προσφορά

40%

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των οκτώ χιλιάδων

ευρώ

(8.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές υπόψη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών για το συγκεκριμένο και μόνο διαγωνισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης/ΠΔΕ και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71 τ.κ:26442
Πάτρα, Α’ όροφος μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Τ.Α/Π.Δ.Ε.
Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών
Η Διαχειρίστρια του
έργου PROMPT

O Προϊστάμενος Τμ. Επιστημονικοτεχνικής
Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων

Ο Διευθυντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Αναστασία Πυργάκη

Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος

Χρήστος Παπασημακόπουλος
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