
Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για το 

έργο «Δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για 

ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο 2013 - 2015» 

 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/9/2013 
Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα 

 

 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/9/2013 

Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/11/2013 
Συνολική δαπάνη: 930.000,00 ευρώ 

Δημόσια δαπάνη:  

 

  

 

 

Περίληψη 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) διενεργεί ανοιχτό διεθνή 

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για 
το έργο «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της 

ΕΥΔ ΕΠΑΕ για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο 2013 - 2015». 

 

 

 

Περιφέρειες: 

Όλη η Ελλάδα, 
 

 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

o είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

o είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για 

τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 
o είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
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(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (Α' 139) υπό 

τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 
o είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 
o έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της 

Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 

ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα 

τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα 

ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλουν κοινή 
προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς 

δραστηριότητες και να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι 
διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 261/1997 (Α' 186), 
όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα Ένωση πριν την υπογραφή της 

σύμβασης υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία. Τα μέλη της 

Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την 

εκτέλεση του έργου. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3) 
αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς: 
διαφήμισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και 

δημοσιότητας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

Ο υπεύθυνος του έργου και ο αναπληρωτής του, θα πρέπει να 

διαθέτουν πενταετή (5) εμπειρία στην υλοποίηση συναφών 
έργων και τρία (3) τουλάχιστον μέλη της Ομάδας Έργου να 

διαθέτουν τριετή (3) εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει κατά την προηγούμενη τριετία, 
μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ως προς την παροχή συναφών προς 

το είδος των ζητουμένων υπηρεσιών, ίσο ή μεγαλύτερο των 

εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00 ευρώ) 



Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα 

πέντε ευρώ (57.195,00 ευρώ). 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα 
ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ 

(93.000,00 ευρώ). 

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν ολόκληρο το έργο, ισχύουν δε 

και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας 

του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 210-

7458631, fax: 210-7473666 (αρμόδια: Π. Γιαννουδάκου), όλες 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-16:00, στη ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
Μονάδα Δ'/ Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μεσογείων 56, 1ος όροφος, 

ΤΚ 115 27 Αθήνα. 

 

 


