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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27.10.2021
Αρ. πρωτ.: 2732

ΠΡΟΣ: «WAVE Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
Πύρρωνος 51 & Λεωνιδίου
163 41, Ηλιούπολη
ΚΟΙΝ: Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη/υπηρεσίες catering για τη
διεξαγωγή εκδήλωσης για την ΚΑΠ στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Kωδικός ΟΠΣΑΑ: 00001670
Στο πλαίσιο της κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΠ 2021-2027 το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προγραμματίζει τη διοργάνωση Συνδιασκέψεων ΚΑΠ που θα
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2021, με στόχο την ευρύτερη διαβούλευση σε περιφέρειες
της χώρας. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που αφορούν στην Προτεραιότητα 8 «Συμβολή
στην προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο» του Σχεδίου Δράσης, προτίθεται να προβεί
στην ανάθεση των υπηρεσιών της τεχνικής υποστήριξης/υπηρεσίες catering για την εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 03.11.2021, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως ισχύει.
Για το λόγο αυτό καλείται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «WAVE Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» να καταθέσει την προσφορά του έως την Παρασκευή 29-10-2021 και ώρα 15.00 μ.μ.
εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας, Λ.
Αθηνών 58, 10441 Αθήνα), που αφορά σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης/υπηρεσίες catering σύμφωνα με
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που θα προκύψουν για τη διοργάνωση, την απρόσκοπτη και ομαλή
διεξαγωγή της συνδιάσκεψης ΚΑΠ. Αναλυτικά οι υπηρεσίες που απαιτούνται αναφέρονται παρακάτω:
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Οπτικοακουστική εγκατάσταση
Εξοπλισμός αίθουσας, αν απαιτηθεί
Τεχνικό προσωπικό
Live streaming, zoom
Φωτογραφική κάλυψη
Catering έως 200 άτομα

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 7.000,00€ (εφτά χιλιάδες ευρώ), μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
CPV: 71356200-0 (Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας)
Η ενέργεια αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2016ΣΕ08210006).
Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:
Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική
προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα:
1. Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
2. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr).
3. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης.
5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ).
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ
(http://www.agrotikianaptixi.gr/).
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
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