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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση «Παροχή
υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και τουριστικών υπηρεσιών που εμπεριέχονται στα
Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με τίτλο : Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της
Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the
Agrοfood Sector through the
promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο
«AGROFFICIENCY». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΘ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

του ν. 4782/2021 «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»
(Α' 36).

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,


του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
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εμπορικές συναλλαγές»,


του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,



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.
του ν.4497/20217 «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας και άλλες
Διατάξεις»
της από 15.10.2020 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του CP Interreg VA
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που ελήφθη κατά την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης, με την οποία η Πρόταση Έργου με το ακρωνύμιο «AGROFFICIENCY»
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, έχει εγκριθεί
για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657,
της από 13.12.2021 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΘ με την οποία εγκρίθηκε
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της,
της με αρ. πρωτ. 14954/04.02.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (έγκριση
προϋπολογισμού),
της από 18/01/2021 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΘ για τη συγκρότηση της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.








ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση «Παροχή
υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και τουριστικών υπηρεσιών που εμπεριέχονται στα
Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με τίτλο: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής
Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector
through the promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY”». Κωδικός
Ο.Π.Σ 5070657.
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Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15%.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
- 79952000-2 - Υπηρεσίες εκδηλώσεων.
- 63512000-1 - Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων
εκδρομών.
- 63500000-4 - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωμένων περιηγήσεων
καθώς και υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες.
Θεσμικό Πλαίσιο ανάθεσης: Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την
κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ", όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, μετά το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/09.03.2021), καθώς και με τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης.
Διάρκεια Υλοποίησης: Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό
διάστημα το οποίο εξαρτάται και προσδιορίζεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου AGROFFICIENCY το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. O
Ανάδοχος θα ενημερώνεται για τυχόν επικαιροποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
του έργου AGROFFICIENCY, από την Αναθέτουσα Αρχή.
Διαδικασία Ανάθεσης: Απ’ ευθείας ανάθεση.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφοράς : 11.01.2022, Ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.
Προϋπολογισμός: 25.092,11 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τις πιστώσεις
της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον
τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing
the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the promotion
of Circular Economy» και ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY”». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657 και κωδικό
αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2021ΕΠ20860024.
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους.
Αναθέτουσα Αρχή: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
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Δημοσιότητα: Η Πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Πρόσκληση απευθύνεται στους
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

παρακάτω οικονομικούς φορείς: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Η προσφορά του οικονομικού φορέα προς τον οποίο αποστέλλεται η παρούσα έχει ισχύ
εννιά (9) μηνών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών και υποβάλλεται, εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία του
ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και τουριστικών υπηρεσιών που
εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με τίτλο: Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από
την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας – Enhancing the Competitiveness and Sustainable
Growth in the Agrοfood Sector through the promotion of Circular Economy» και ακρωνύμιο
“AGROFFICIENCY”».

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Το αντικείμενο της ανάθεσης αφορά στην παροχή υπηρεσιών στη διοργάνωση
εκδηλώσεων και σε τουριστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των ενεργειών
παραδοτέων, που εμπεριέχονται στα Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με τίτλο
«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της
Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας» και ακρωνύμιο
“AGROFFICIENCY”». Στο παρόν έργο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει
αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής εταίρου.
Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει:
• Πακέτο Εργασίας 2/Παραδοτέο 2.1.4.: «Διοργάνωση συνεδρίου κλεισίματος έργου»
• Πακέτο Εργασίας 5/Παραδοτέο 5.1.3.: «Ενοικίαση μίνι λεωφορείου και μεταφορά
καλεσμένων στο Μπλαγκόεβγκραντ»
• Πακέτο Εργασίας 5/Παραδοτέο 5.1.3.: «Διοργάνωση Υβριδικού Φόρουμ Δικτύωσης
και Καινοτομίας για Ενδιαφερόμενους του τομέα της Αγροδιατροφής στη
Θεσσαλονίκη»
• Πακέτο Εργασίας 6/Παραδοτέο 6.1.1.: «Διοργάνωση ταξιδιού οχτώ δικαιούχων του
έργου σε μία διεθνή έκθεση» .
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
-

79952000-2 - Υπηρεσίες εκδηλώσεων.

63512000-1 - Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων
εκδρομών.
63500000-4 - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οργανωμένων περιηγήσεων
καθώς και υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε τουρίστες.
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2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα παραδοτέα του Αναδόχου προσδιορίζονται ως εξής:
Πακέτο Εργασίας 2: «Επικοινωνία και Διάχυση»
Παραδοτέο 2.1.4 Διοργάνωση συνεδρίου κλεισίματος έργου, στη Θεσσαλονίκη, βάσει του
τεχνικού δελτίου του έργου.
Οι επιμέρους δράσεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου (Application
Form) παρουσιάζονται παρακάτω:
Για την οργάνωση του συνεδρίου κλεισίματος του έργου AGROFFICIENCY, συμμετοχής 150
ατόμων είναι απαραίτητα:
• Η εύρεση κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου, χωρητικότητας 150 ατόμων, στη
Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
• Η εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
• Η εξασφάλιση δύο (2) ραδιοφωνικών σποτ, δύο (2) Δελτίων Τύπου σε εφημερίδες ή
περιοδικά και ένα πανό (θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες βάσει των κανονισμών του έργου
από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο).
• Η παροχή εκατό πενήντα (150) φακέλων συμμετεχόντων, που εμπεριέχουν υλικό για
σημειώσεις, προσπέκτους και ένα στυλό (θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες βάσει των
κανονισμών του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο).
• Ο εφοδιασμός με catering κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος για εκατό πενήντα
(150) συμμετέχοντες, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ, τσάι, αναψυκτικά,
χυμούς, φυσικό μεταλλικό νερό (εμφιαλωμένο) και βουτήματα.
• Ο εφοδιασμός με catering για γεύμα, για είκοσι (20) άτομα, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο δύο επιλογές για ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο και ποτό.
Η διοργάνωση του συνεδρίου κλεισίματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα
Αρχή. Η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης του συνεδρίου θα καθοριστεί σε συνεργασία
με την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με φυσικό τρόπο (πρόσωπο
με πρόσωπο), λόγω εκτάκτων-ειδικών συνθηκών (π.χ. όπως στην περίπτωση του COVID-19),
τότε ο ανάδοχος, με το ίδιο κόστος, θα υποστηρίξει την πραγματοποίηση της συνάντησης
μέσω διαδικτύου (τηλεδιάσκεψη), παρέχοντας τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα (π.χ.
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης όπως gotomeeting, zoom ή άλλη) και προσωπικό.
Πακέτο Εργασίας 5: «Πιλοτικές Υπηρεσίες υποστήριξης»
Παραδοτέο 5.1.3.: «Ενοικίαση μίνι λεωφορείου και μεταφορά καλεσμένων στο
Μπλαγκόεβγκραντ»
Οι επιμέρους δράσεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου (Application
Form) παρουσιάζονται παρακάτω:
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Επάνδρωση μίνι λεωφορείου συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματία οδηγού για τη
μεταφορά δεκαπέντε (15) δικαιούχων του έργου στο Υβριδικό Φόρουμ Δικτύωσης και
Καινοτομίας με θέμα τον Αγροιατροφικό τομέα όπου θα λάβει μέρος στη Βουλγαρία και
συγκεκριμένα στο Μπλαγκόεβγκραντ.
Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο θα
παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ακριβής ημερομηνία
πραγματοποίησης του ταξιδιού θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Πακέτο Εργασίας 5: «Πιλοτικές Υπηρεσίες υποστήριξης»
Παραδοτέο 5.1.3.: «Διοργάνωση Υβριδικού Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας για
Ενδιαφερόμενους του τομέα της Αγροδιατροφής στη Θεσσαλονίκη»
Οι επιμέρους δράσεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου (Application
Form) παρουσιάζονται παρακάτω:
Για την διοργάνωση Υβριδικού Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας για Ενδιαφερόμενους
του τομέα της Αγροδιατροφής στη Θεσσαλονίκη είναι απαραίτητα:
• Η εύρεση κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του Υβριδικού Φόρουμ Δικτύωσης και
Καινοτομίας, χωρητικότητας 20 ατόμων, στη Θεσσαλονίκη, με δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο.
• Η εξασφάλιση του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
• Η εξασφάλιση τεσσάρων (4) Δελτίων Τύπου σε εφημερίδες ή περιοδικά και δύο πανό (θα
δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες βάσει των κανονισμών του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή
στον Ανάδοχο).
• Η παροχή είκοσι (20) φακέλων συμμετεχόντων, που εμπεριέχουν υλικό για σημειώσεις,
προσπέκτους και ένα στυλό (θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες βάσει των κανονισμών του
έργου από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο).
• Ο εφοδιασμός με catering κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος για είκοσι (20)
συμμετέχοντες, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ, τσάι, αναψυκτικά, χυμούς,
φυσικό μεταλλικό νερό (εμφιαλωμένο) και βουτήματα.
• Ο εφοδιασμός με catering για γεύμα, για είκοσι (20) άτομα, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο δύο επιλογές για ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο και ποτό.
• Παροχή δύο διακομιστών (servers)
Η διοργάνωση του Υβριδικού Φόρουμ Δικτύωσης και Καινοτομίας θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την
Αναθέτουσα Αρχή. Η ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης του Υβριδικού Φόρουμ
Δικτύωσης και Καινοτομίας θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
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Σε περίπτωση που η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με φυσικό τρόπο (πρόσωπο
με πρόσωπο), λόγω εκτάκτων-ειδικών συνθηκών (π.χ. όπως στην περίπτωση του COVID-19),
τότε ο ανάδοχος, με το ίδιο κόστος, θα υποστηρίξει την πραγματοποίηση της συνάντησης
μέσω διαδικτύου (τηλεδιάσκεψη), παρέχοντας τα κατάλληλα υλικοτεχνικά μέσα (π.χ.
πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης όπως gotomeeting, zoom ή άλλη) και προσωπικό.

Πακέτο Εργασίας 6: «Δραστηριότητες εκτός Προγραμματικής Περιοχής»
Παραδοτέο 6.1.1.: «Διοργάνωση ταξιδιού οχτώ δικαιούχων του έργου σε μία διεθνή
έκθεση»
Οι επιμέρους δράσεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου (Application
Form) παρουσιάζονται παρακάτω:
Για την διοργάνωση του ταξιδιού από τη Θεσσαλονίκη σε κάποια έκθεση του εξωτερικού που
θα οριστεί σε ύστερο χρόνο, είναι απαραίτητα:
• Η ενοικίαση ενός περιπτέρου σε κάποια διεθνή έκθεση.
• Η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για οχτώ (8) δικαιούχους του έργου, από τη Θεσσαλονίκη
προς τη χώρα διενέργειας της διεθνής έκθεσης.
• Η διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών αστέρων για οχτώ (8) δικαιούχους του έργου,
για όσες μέρες διαρκεί η συμμετοχή στην έκθεση σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου στη
χώρα διενέργειας της διεθνής έκθεσης.
Η διοργάνωση του ταξιδιού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του
έργου, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ακριβής
ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού θα καθοριστεί σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή.

Θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο για την
διεκπεραίωση του κάθε παραδοτέου.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η διάρκεια του έργου και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων εξαρτάται και
προσδιορίζεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου AGROFFICIENCY το οποίο θα
παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. O Ανάδοχος θα ενημερώνεται για τυχόν
επικαιροποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου AGROFFICIENCY, από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.235,57€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, ύψους 4.856,54€, ήτοι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.092,11€ και θα
χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 208/6 με κωδικό έργου 2021ΕΠ20860024.
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Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά παράδοση κάθε του παραδοτέου και το
ύψος της κάθε πληρωμής θα ισούται με την αξία του παραδοτέου που θα έχει υποβληθεί.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για
τον οικονομικό φορέα.
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει
τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα.
Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σύμφωνα με την
παρούσα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Πρόσκληση θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση των επιλεγμένων
φορέων.

7. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η σύμβαση θα ανατεθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/09.03.2021), καθώς και με τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε έντυπη
μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι και
11/01/2022 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλους 27 - 546 24, Θεσσαλονίκη.
9. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει μετά την υποβολή προσφορών από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 - 546 24, Θεσσαλονίκη. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να
παρίστανται οι ως άνω προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποι τους, εάν το επιθυμούν.
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10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς με την παρούσα
Πρόσκληση.
11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές των προσφερόντων οικονομικών φορέων απορρίπτονται ως απαράδεκτες σε
κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) προσφορά της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου του
άρθρου 3,
β) δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14,
γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή της Οικονομικής Προσφοράς (μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
δ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των εννιά (9) μηνών από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας που ορίζεται στο άρθρο 9,
ε) υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα,
στ) αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του,
ζ) περιέχει εναλλακτικές προσφορές.
12. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στον τόπο
και κατά τον χρόνο που αναφέρονται στην παρούσα.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη,
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Δε θα ληφθεί υπόψη η προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα του άρθρου 8, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στην
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη
εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη
συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται
υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της
Αναθέτουσας Αρχής.
13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και κατατίθενται μέσα σε
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην
πρόσκληση.
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επιμέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους
υποφακέλους:
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 14. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να
είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται.
Β. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 15.
Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο
Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο
Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και κάθε επιμέρους σφραγισμένος υποφάκελος,
υποχρεωτικά, πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

Αποστολέας: (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΜ, Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL)

Προσφορά για το έργο
«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων και τουριστικών υπηρεσιών που εμπεριέχονται στα
Πακέτα Εργασίας 2, 5 και 6 του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Βιώσιμης
Ανάπτυξης στον τομέα της Αγροδιατροφής μέσα από την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας –
Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrοfood Sector through the promotion
of Circular Economy» και ακρωνύμιο “AGROFFICIENCY”». Κωδικός Ο.Π.Σ 5070657

Προς:
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριστοτέλους 27 , 546 24 Θεσσαλονίκη

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/01/2022
(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)
Στους υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς, στην
παραπάνω ένδειξη θα αναφέρεται, επιπρόσθετα, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή
«Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα.
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14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Ανάθεσης που θα υποβάλουν οι προσφέροντες
πρέπει να περιέχει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του υποψηφίου
αναδόχου (δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής), με την οποία δηλώνεται
ότι:
• Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές ο προσφέρων είναι οι εξής:………...
•

αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην
παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά
του είναι αληθείς και ακριβείς,

•

η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

2. Το πλέον πρόσφατο καταστατικό του νομικού προσώπου σε ισχύ ή αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) και το ΦΕΚ δημοσίευσης ή πιστοποιητικό
καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει και η εκπροσώπηση του νομικού
προσώπου.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή πιστοποιητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ.
4. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του υποψηφίου
αναδόχου, με ημερομηνία έκδοσης μέσα στις τελευταίες 30 μέρες πριν από την υποβολή της
Προσφοράς, από την οποία να προκύπτει ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
6. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει
τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό υποφάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός
επί ποινή αποκλεισμού.
Η Οικονομική προσφορά για το έργο πραγματοποιείται σε ευρώ και περιλαμβάνει συνολική
τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως. Η
προσφερόμενη τιμή αναγράφεται με συμπληρωμένο, υποχρεωτικά, και το δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση αντιφάσεων ισχύει η ολόγραφη τιμή.
Η προσφερόμενη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) περιλαμβάνει το σύνολο των
προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του προσφέροντος για την πλήρη εκτέλεση του
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έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε
ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή κρατήσεων υπέρ τρίτων, κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και
κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν
μπορεί να προβληθεί από τον προσφέροντα.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.

16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για εννιά (9) μήνες από
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που
αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο των εννιά (9) μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν
αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο προσφέροντας οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
προσφέρων οικονομικός φορέας υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για ανάθεση του
έργου.
17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν υποβληθεί
τυχόν εναλλακτική προσφορά, δεν θα ληφθεί υπόψη. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορά, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψής της.
18. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η απόρριψη της Προσφοράς ως απαράδεκτη, κρίνεται σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις:
α. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσης.
β. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
γ. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί
αναφέρονται.
19. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή ζητά από τον
προσφέροντα, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλει,
να συμπληρώνει, να αποσαφηνίζει ή να ολοκληρώνει τις σχετικές πληροφορίες ή
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τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης
των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής
πρόσκλησης.
Μετά την αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου και εφόσον
η Αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι είναι αποδεκτή στο σύνολό της σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της, αποστέλλει την απόφαση
ανάθεσης στον ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου.
20. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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