2 Ιουνίου 2021
ΑΠ: 210602-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
02.Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων
και ηλεκτρονικών εφαρμογών για το έργο GET
Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - INNOPOLIS που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και
έχει παραρτήματα στην Κέρκυρα, στο Αίγιο και στη Σάμο, έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την από 1/10/2019 απόφαση της ΓΣ της INNOPOLIS σχετικά με την υλοποίηση του
εγκεκριμένου έργου του Προγράμματος INTERREG GREECE-ALBANIA με τίτλο:
«GET/GRALB Experience Tourism – Acronym: GET».
3. Την από 2/6/2021 έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (2nd Modification
Request) από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος (JTS)
θα προβεί σε απευθείας ανάθεση, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δράσεων εκδηλώσεων,
εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ηλεκτρονικών εφαρμογών του έργου GET, σύμφωνα με τις
εξής προδιαγραφές:
Συμμετοχή στις 2 εκδηλώσεις δημοσιότητας/διάχυσης στην Αυλώνα (Vlora) και στην
Ηγουμενίτσα και στα 2 B2B forums στα Ιωάννινα και στους Αγίους Σαράντα (Saranda) Και
στην τελική εκδήλωση του έργου στην Ηγουμενίτσα (Del. 2.5)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Διοργάνωση 1 Β2Β forum στα Ιωάννινα (λόγω της πανδημίας ενδέχεται να
πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης)
[προϋπολογισμός: 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.]
Ενσωμάτωση του καταλόγου των τουριστικών διαδρομών στον ιστότοπο του έργου (Del.
4.4)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Συλλογή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από κάθε σημείο
ενδιαφέροντος (PΟΙ) και δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων με στοιχεία για κάθε
POI. Δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά, όπου όλα τα POI είναι διαθέσιμα στον
χρήστη, ώστε να μπορεί να επιλέξει κάποια και να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή
Υποστήριξη στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας σχετικά με τη σύνδεση του ιστότοπου και της
εφαρμογής στο περίπτερο πληροφοριών (info Kiosk).
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[προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ]
Επίβλεψη των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (Del. 5.1)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Επίβλεψη των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που θα σχεδιαστούν από το IP3,
και θα υλοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά
[προϋπολογισμός: 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.]
Συντονισμός και διοργάνωση των συναντήσεων εξοικείωσης (familiarization meetings)
(Del. 5.2)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για την διοργάνωση των
συναντήσεων εξοικείωσης με stakeholders από τον χώρο του τουρισμού/ταξιδίων
[προϋπολογισμός: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ]
Διοργάνωση συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης (round table) (Del. 5.3)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Διοργάνωση 1 συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με stakeholders (αίθουσα,
προσκλήσεις, δελτίο τύπου, ατζέντα, λίστα συμμετεχόντων, υλικό/παρουσιάσεις,
catering)
[προϋπολογισμός: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.]
Προετοιμασία Μνημονίου Συμφωνίας και Συνεργασίας (MoU) (Del. 5.4)
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Δημιουργία Μνημονίου Συμφωνίας και Συνεργασίας σχετικά με τη
βιωσιμότητα του έργου μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών ενδιαφερομένων για τη συνεχή
βελτίωση & ανάπτυξη τουριστικών-ιστορικών μονοπατιών. Συνεργασία με το
Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για τη συλλογή υπογραφών.
[προϋπολογισμός: 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.]

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων
εκατό ευρώ (18.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τη χρονική λήξη του έργου, ήτοι
στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου, μπορεί να
παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια της παρούσας σύμβασης.

Υποβολή φακέλων προσφοράς: Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων
θα σταλούν ταχυδρομικώς ή θα προσκομιστούν ιδιοχείρως στο παράρτημα της INNOPOLIS
στο Αίγιο, Πλάτωνος 33, ΤΚ 25100, έως και τις 8/6/2021 και ώρα 17:00. Εμπρόθεσμες
θεωρούνται οι προσφορές, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα
καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν
θα αξιολογηθούν.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα
πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:
•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).

•

Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

•

Ασφαλιστική ενημερότητα

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.innopolis.org
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