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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 443552(10293)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  του  έργου: «Πραγματοποίηση  marketing
support σε  αεροπορικές  εταιρείες  που  συνδέουν  τη  Θεσσαλονίκη  με  το  εξωτερικό,  με  απευθείας
πτήσεις»

                                                            
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Δ/σης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  του  οποίου  η  τροποποίηση
εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)

3.Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4.Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 
5.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6.Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”

7.Το  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις”  , όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

8.Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017)
Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
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9. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/09-01-2017
(ΑΔΑ:ΩΝΜΓ7ΛΛ-ΥΙΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 

10. Το με αριθμ.πρωτ.640/24-01-2017 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην παροχή
σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2017

11. Τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. Οικονομικού έτους 2017

12.Την αριθ. 773/16-05-2017 (ΑΔΑ 7Τ4Ψ7ΛΛ-ΑΔΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης

13.Την υπ’ αριθ. 1898/29-5-2017 (ΑΔΑ ΩΠ1Ξ7ΛΛ-ΓΑΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 1898) η  οποία
καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας με α/α 1682 συνολικού ποσού Δέκα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ  (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει  τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ οικονομικού έτους 2017 (Πρόγραμμα Ποσοστού
Επενδυτικών  Δαπανών  ΚΑΠ ευθύνης  ΠΚΜ 2017)  και  συγκεκριμένα  τον  ΚΑΕ  ΚΑΕ  02.21.00.725.9899.ια.01
Τουριστκή Προβολή ΠΚΜ-002459-0

14.Το αριθμ.422550(706)/20-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-
Τμήμα Τουριστικής Προβολής & Προώθησης 

15.Τη  με  αριθμ.  156/16-06-2017  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ

2142/Β΄/22-6-2017)  περί  μεταβίβασης  αρμοδιότητας  της  απευθείας  ανάθεσης  από  το Περιφερειακό  Συμβούλιο

στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

16.  Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  (ΦΕΚ  390/Β΄/10-2-2017)  απόφαση  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των

οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ. στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους

Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των

Διευθύνσεων/  Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων  /Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών

Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

     Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του   Ν.4412/2016,  του έργου:  «Πραγματοποίηση  marketing

support σε  αεροπορικές  εταιρείες  που  συνδέουν  τη  Θεσσαλονίκη  με  το  εξωτερικό,  με  απευθείας

πτήσεις» με κ  ριτήριο     ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης

ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

    Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  Δεκαπέντε  Χιλιάδων Ευρώ

(15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (12.096,77€ άνευ Φ.Π.Α.).

Η παρούσα  Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

                                     1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 

  1.1.Αντικείμενο του αναδόχου είναι τα εξής:

 1)Έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους

Ανάλυση των αγορών και  στόχευση κυρίως αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν

εισάγει νέους προορισμούς ή έχουν προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους (Α΄παραδοτέο)
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2. Διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρείες και

παροχή στοιχείων απευθείας πτήσεων.

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διαπραγματευτεί με τις αεροπορικές εταιρείες ενέργειες co-marketing με στόχο τη

μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού. 

Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής, θα συντονίζει τις ενέργειες co-marketing που θα σχετίζονται με την προώθηση της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αντίστοιχες χώρες με ιδιαίτερο βάρος στο direct marketing και social media

σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Για την υλοποίηση co-marketing ενεργειών είναι σημαντικό να προηγηθεί η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος

του προορισμού και  η δημιουργική στρατηγική που θα οδηγήσει  στην παραγωγή του ανάλογου περιεχομένου

(Τελικό παραδοτέο)

3. Marketing Support 

H υποστήριξη σε marketing ενέργειες είναι  άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική marketing των αεροπορικών

εταιρειών. Ενδεικτικά, μπορούν να επιλεγούν μεταξύ των:

- Διαφήμιση στο χώρο του αεροδρομίου σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το διαφημιστικό χώρο του

αεροδρομίου,  προκειμένου  να  διαφημιστούν  νέες  διαδρομές,  νέες  αεροπορικές  εταιρίες  στο  αεροδρόμιο  για

διαφήμιση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ή σε άλλους κατάλληλους χώρους που μπορούν να  βοηθήσουν

την ενημέρωση του κοινού για τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία.

- Διαδικτυακό marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός προορισμού -

κόστος ναύλου κλπ) - Τελικό παραδοτέο.

                                      2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, αλλά και η οργάνωση και

ολοκλήρωση του  έργου, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού,

την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής:

Ι.  Εμπειρία σε αντίστοιχες με το αντικείμενο του έργου δράσεις προώθησης 

ΙΙ. Tίτλο σπουδών (πτυχίο η μεταπτυχιακό) στον τομέα της αερομεταφοράς 

 

                                           3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται ως εξής: εντός τετραμήνου  (το νωρίτερο) και πάντως όχι

αργότερα των εννέα (9) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης
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                                             4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό των  Δεκαπέντε  Χιλιάδων  Ευρώ  (15.000,00€)

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%  (12.096,77€  άνευ  Φ.Π.Α.),  η  οποία  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2017 (Πρόγραμμα Ποσοστού Επενδυτικών Δαπανών ΚΑΠ

ευθύνης  ΠΚΜ) και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστκή Προβολή ΠΚΜ-002459-0

-Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει ως εξής:

Α.  30%  του  συνολικού  ποσού   με  την  παραλαβή  του  Α΄  παραδοτέου  και  την  υπογραφή  του  αντίστοιχου
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής

Β. 70% του συνολικού ποσού μετά το πέρας του έργου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

κατόπιν  προσκόμισης  των απαραίτητων  δικαιολογητικών  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις  και  την  ισχύουσα

διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  κρατήσεις.

Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  τα  απαραίτητα  νόμιμα  παραστατικά  -  δικαιολογητικά.  Ο  Ανάδοχος

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η

οποία κατά νόμο βαρύνει  τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται

δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια,

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά

τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.       

                                                5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές

εταιρείες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις», και να αναγράφεται ο

αριθμός  πρωτοκόλλου  της  παρούσας  Πρόσκλησης,  περιλαμβάνει  τους  ακόλουθους  ανεξάρτητους  (3)  τρεις

υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους: 

  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

 «ΤΕΧΝΙΚ  Η   ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ)

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,   ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος
Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου  περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής: 

α) Γενικές πληροφορίες  για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο

προσωπικό ώστε να  αποδείξει  ότι  διαθέτει  την κατάλληλη οργάνωση,  δομή και  μέσα,  ώστε  να ανταπεξέλθει

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
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γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά ορίζονται στις

διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

ε)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η

νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις

τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει  στην ένωση ή

κοινοπραξία. 

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για  τους  διαχειριστές, στις

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για

τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει  η σύσταση
καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού  

 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:

 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού

 ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ):

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης  

ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν τροποποίησης 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
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Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων

ή των ακριβών αντιγράφων τους και

β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημειώνεται  ότι  για  τα  δικαιολογητικά  (γ)  και  (δ)  εάν  η  κατάθεση  εντός  της  οριζόμενης  με  την

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή,

μπορεί να κατατεθεί  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν

τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη  συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα

πιστοποιητικά.

Η Υπεύθυνη δήλωση   (στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα

ΚΕΠ) υποβάλλεται: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.),

από τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

   Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά  ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε

ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

Φόροι,  ΦΠΑ,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νομική  επιβάρυνση,  ως  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη  από  την  παρούσα,  επιβαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν  συνυπολογισθεί  στην

προσφορά του διαγωνιζόμενου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  προδιαγεγραμμένο χρόνο

και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος.  Οι  προσφορές  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  180  ημερολογιακές  ημέρες  από  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος

για ίσο διάστημα.  Προσφορά που θα υπερβαίνει  την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι

όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να

κριθεί το αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.        
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 Γ  .Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος 

Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του ενδιαφερομένου περιέχονται ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής: 

Ι.  Βεβαιώσεις   σχετικά με την   εμπειρία σε αντίστοιχες με το αντικείμενο του έργου δράσεις προώθησης 

ΙΙ. Tίτλο σπουδών (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) στον τομέα της αερομεταφοράς 

ΙΙΙ. Περιγραφή του Σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και των μέσων οργάνωσης και υλοποίησης του έργου.

 Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων

ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

β)Εφόσον πρόκειται  για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

     6.ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα

προκύψει  από  την  στάθμιση  της  βαθμολόγησης  τεχνικών  κριτηρίων  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  των

αντίστοιχων οικονομικών προσφορών (άρθρο 86 Ν.4412/2016).

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Α/ΑΑ/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

AA
 α) Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης

του έργου.

Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με τον
οποίο  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  σκοπεύει  να προσεγγίσει  το έργο και  τις
μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει
: 
-  τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο
-  τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους 
-  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης,

ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου
                     

ΣΣ1 1   ((40 40 % )% )

Β β) Εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις προώθησης Σ2  (60 % )

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:
ΣΤΠ = 0,40* Α+ 0,60 * Β
όπου:

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συντελεστή βαρύτητας επι

το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί
για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

   α. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, που πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα
Προμηθειών) με συνδρομή και υποστήριξη υπηρεσιακών παραγόντων της αιτούσας Δ/νσης (Δ/νση Τουρισμού).

β. Διαδικασία αξιολόγησης “Τεχνικής προσφοράς” από την Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, επιδίδεται ο
υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” στην Επιτροπή τεχνικής Αξιολόγησης, η οποία τον αποσφραγίζει και εξετάζει σε
κλειστή συνεδρία τα στοιχεία του  φακέλου. Κατόπιν συντάσσει σχετικό Πρακτικό.

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αφού λάβει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.)
αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την
αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων µε την καλύτερη
τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).

Επικρατέστερος  υποψήφιος  θα  είναι  ο  προσφέρων µε  το  μεγαλύτερο  Τελικό  Βαθμό  Συνολικής  Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.)

ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)

όπου Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x10

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και την ολοκλήρωση της τελικής

αξιολόγησης και  κατάταξης  των προφορών,  θα  εκδοθεί  Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής της  Περιφέρειας

Κεντρικής  Μακεδονίας,  που  θα  αφορά  στην  ανάθεση  του  έργου  στον  υποψήφιο  που  υπέβαλε  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86

του Ν.4412/2016. 

                                                   7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αυτοπροσώπως,

ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 4-12-2017, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  26ης Οκτωβρίου 64,

Τ.Κ.: 54627, Θεσ/νίκη. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία,

μέχρι  την  ημερομηνία και  ώρα λήξης  υποβολής προσφορών  του διαγωνισμού,  οπότε  και  θα  πραγματοποιηθεί

αποσφράγιση  προσφορών  δημόσια  με  την  συνδρομή  των  αρμόδιων  υπαλλήλων  της  Δ/νσης  Τουρισμού  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Tμήμα Τουριστικής Προβολής & Προώθησης, όπου μπορούν να παρίστανται οι

προσφέροντες οι ίδιοι ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
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 Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και

σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 

Για το προς ανάθεση έργο: στα τηλ. 2313 325 527, 2313 325 599, Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας-Tμήμα Τουριστικής Προβολής & Προώθησης

 Για λοιπά θέματα: στο τηλ. 2313 319-144  Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.

   
                                                                    Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                              

                                                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ              
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