
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΒΕΡ) 
Ταχ. Διεύθυνση : Καβείρων 12  
Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή 
Τηλέφωνο : 25310 22547  
Φαξ : 25310 25866 

 

Κομοτηνή 11/11/2011 
Αρ. Πρωτ. 510 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»  

1. Αναθέτουσα Αρχή  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΒΕΡ), Ταχ. Διεύθυνση : Καβείρων 12, Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή, Τηλέφωνο: 25310 22547 Φαξ: 25310 
25866, E - mail: info@everodopi.gr, Υπεύθυνος: Όλγα Ζήση 
2. Πρόγραμμα, Άξονας και Μέτρο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, Άξονας 3 «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι»,Μέτρο 3.3 «Προώθηση της συνεργασίας 
ανάμεσα σε Ερευνητικά, Τεχνολογικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επιχειρηματικούς φορείς» 
3. Στόχος - Περιγραφή του έργου  
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη του ΕΒΕΡ στην υλοποίηση τριών δράσεων του 2ου πακέτου εργασίας «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» της πράξης, οι οποίες 
αφορούν στην αποδοτική και αποτελεσματική επικοινωνία, πληροφόρηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, στους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους– 
εμπλεκόμενους στο έργο, σύμφωνα και με το πλήρες κείμενο της διακήρυξης. 
4. Προϋπολογισμός 
Πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (56.777,24€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% αξίας δεκατριών χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ 
και εβδομήντα έξι λεπτών (13.058,76€). Σύνολο Εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ (69.836,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Το έργο χρηματοδοτείται 
κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. 
5. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, προσφορά, σύμφωνα 
με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.  
6. Δικαίωμα Συμμετοχής  
Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών – μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους – μέλους της ΕΕ, του ΕΟΧ, της ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που 
έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 
7. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου  
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 01/03/2013.  
8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή τις μέρες Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 10.00–14.00.Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.everodopi.gr. 
9. Τόπος, χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών  
α) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην 
παραπάνω διεύθυνση. 
β) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή, μέχρι την 12/12/2011 
και ώρα 10:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 
γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
δ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ROMs).  
ε) Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. 
10. Τόπος και χρόνος της αποσφράγισης των προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα του ΕΒΕΡ, Καβείρων 12, ΤΚ:69100, Κομοτηνή την 12/12/2011 και ώρα 11:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των 
προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.  
11. Εγγυήσεις συμμετοχής  
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το ΕΒΕΡ και να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
12. Ισχύς των προσφορών  
Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
13. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση  
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 09/11/2011. 
14. Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 25310 22547 – Φαξ : 25310 25866 – E - mail: info@everodopi.gr 
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