Ερμούπολη, 24/2/2014
Α.Π.: 236
ΠΡΟΣ:
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ “ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΥΟ
ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ”
Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε,
Με την παρούσα πρόσκληση, σας γνωρίζουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένο Συνεργάτη την “Οργάνωση Δύο Ημερίδων στην Άνδρο

και στη Σύρο”.

Οι ημερίδες εντάσσονται στο πλαίσιο της πράξης «Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία Κοινωνική
Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων Στο Νομό Κυκλάδων», κύριος στόχος της οποίας είναι η
εργασιακή/ επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων ΕΚΟ της
Πράξης (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, μονογονεϊκές
οικογένειες, άτομα με ψυχική αναπηρία και άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της φτώχειας/
επαπειλούμενα από φτώχεια) μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης
αφενός της εξαρτημένης εργασίας, αφετέρου της προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών &
σχημάτων, με σαφή αναφορά στις δυνατότητες που δίδονται σε τοπικό επίπεδο (με βάση τις
ισχύουσες συνθήκες στο εργασιακό/ επιχειρηματικό περιβάλλον), αλλά και στις ευκαιρίες που
παρέχουν οι δράσεις και τα αντικείμενα της κοινωνικής οικονομίας. Η πράξη χρηματοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Λόγω των εξειδικευμένων αναγκών και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου η ανάθεση της
“Οργάνωσης Ημερίδων” θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό μεταξύ συνεργατών (νομικών ή
φυσικών προσώπων) που διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στη πραγματοποίηση παρόμοιων
έργων και οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.

Αντικείμενο του έργου

Ο Συνεργάτης θα αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες για την «Οργάνωση Δύο Ημερίδων στην
Άνδρο και στη Σύρο»:
 Αναζήτηση δύο εισηγητών στα ακόλουθα θέματα:
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας σε σχέση με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 Ενοικίαση στην Άνδρο και στη Σύρο αίθουσας με οπτικοακουστικό εξοπλισμό για το χρονικό
διάστημα που θα διαρκέσουν οι ημερίδες.
 Δημιουργικό και εκτύπωση του προγράμματος των ημερίδων σε 150 αντίτυπα.
 Δημιουργικό για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της πράξης των εισηγήσεων.
 Δημιουργία και πραγματοποίηση καταχωρήσεων που θα αφορούν την πραγματοποίηση των
ημερίδων στα ακόλουθα ηλεκτρονικά ΜΜΕ

Ιστοσελίδα
Syrostoday.gr
Syros.gr
Cyclades24.gr
Andros365.gr
Androsportal.gr

Διάσταση Banner
300x250 Διαφημιστική Ζώνη Β3
670x85
700x80 κάτω από το slider
468x60
250x300

Χρόνος
1 μήνας
3 μήνες
2 μήνες
1 μήνας
3 μήνες



Δημιουργία και πραγματοποίηση καταχωρήσεων που θα αφορούν την πραγματοποίηση των
ημερίδων στα ακόλουθα έντυπα ΜΜΕ
Έντυπο
Διάσταση
Κοινή Γνώμη
3στηλο*8 (Π 12εκ. x Υ 8εκ.) 4χρωμη - Εσωτερική σελίδα



Δημιουργία και πραγματοποίηση ανακοινώσεων – διαφημίσεων που θα αφορούν
και την πραγματοποίηση των ημερίδων στα ακόλουθα ραδιοφωνικά μέσα.
Ραδιόφωνο
Διαφημιστική περίοδος / συχνότητα
Αιγαίο FM
Πρωινή και απογευματινή ζώνη, 5 spot των 30 sec /
ημέρα
Syros FM1
Ζώνη 17:00-20:59, 2 spot των 30 sec / ημέρα
Prime Radio
5 spot των 30 sec / ημέρα
Faros FM 104
5 spot των 30 sec / ημέρα
Media 92
5 spot των 30 sec / ημέρα

την πράξη
Χρόνος
1 μήνας
1
1
1
1

μήνας
μήνας
μήνας
μήνας

Ο Συνεργάτης θα αναλάβει την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
 Αμοιβή των εισηγητών εκτός των δαπανών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους οι
οποίες θα καλυφθούν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
 Κόστος ενοικίασης των αιθουσών και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
 Κόστος δημιουργικού και εκτύπωσης του προγράμματος των ημερίδων.
 Κόστος δημιουργικού για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της πράξης των εισηγήσεων.
 Κόστος δημιουργικού και πραγματοποίησης των καταχωρήσεων που θα αφορούν την πράξη
και την πραγματοποίηση των ημερίδων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
 Κόστος δημιουργικού και πραγματοποίησης των ανακοινώσεων – διαφημίσεων που θα
αφορούν την πράξη και την πραγματοποίηση των ημερίδων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια του έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) ευρώ, πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2014.
Σύνταξη και υποβολή της προσφοράς

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να υποβάλετε την προσφορά σας για την
ανάληψη του έργου, η οποία θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

1. Προφίλ και εμπειρία του υποψηφίου
2. Περιγραφή, ανάλυση του έργου
3. Οικονομική προσφορά.
Η προσφορά πρέπει να:

Έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα
αναφέρονται και στην αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην ελληνική θα
αναφέρονται μόνον στην αγγλική.
Αναγράφει τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως.
Είναι έντυπη και να μη φέρει διορθώσεις.
Αφορά το σύνολο του έργου.
Υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο, που θα τεθεί μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο ο οποίος θα φέρει
εξωτερικά την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail του διαγωνιζόμενου.
Να είναι υπογεγραμμένη και να αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που υποβάλει
την προσφορά (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail), το
όνομα του νομίμου εκπροσώπου και το όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του Συμβούλου

Η επιλογή του Συνεργάτη θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών βάσει των
ακολούθων κριτηρίων αξιολόγησης:
Εμπειρία του υποψηφίου
Περιγραφή, ανάλυση του έργου – μεθοδολογία εκπόνησης
Οικονομική προσφορά.

Τόπος και χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφορών ή να προσκομισθεί στα γραφεία
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος 841 00) μέχρι την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 1:00 μ.μ..
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον κύριο Λιγνό Ευάγγελο στο τηλ. 22810 88834, φαξ: 22810 87982, e-mail:
info@e-cyclades.gr.

Κωνσταντίνος Βολτής
Γενικός Διευθυντής

