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Αθήνα, 12/10/2021

Αρ. Πρωτ.: 7292 

 

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) 

Λόντου 8, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα 

Τηλέφωνο 210 38 20 860 

Fax 210 33 01 977 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: obesecretary@gmail.com 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://obe.gr/ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο 
"Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» MIS 5035129 (Υποέργο 2)". Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
 
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για τις 
ανάγκες του Υποέργου 2 της παραπάνω Πράξης με τα ακόλουθα στοιχεία: 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Α.Α): Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) 

Κύρια δραστηριότητα της Α.Α.: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η μελέτη και 

η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της 

στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ανάθεση θα γίνει βάσει του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΒΕ) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με Α.Π. 3852/1250/Α3, 13/06/2019 απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και 

πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5035129 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

2. Το από 22/06/2019  πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΒΕ στο οποίο αναφέρεται η 

αποδοχή ένταξης της πράξης εκ μέρους του φορέα, η έγκριση του προϋπολογισμού της 

πράξης, ο ορισμός υπεύθυνου πράξης και η έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα 

(ΑΥΙΜ) του υποέργου 3 της Πράξης: «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την 

παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5035129 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» 

3. Το πρακτικό της από 07/10/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. ΟΒΕ, που αφορά στην Απόφαση 

Έγκρισης στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 & 120 παρ. 3 

του ν.4412/2016 όπως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο "Ενέργειες ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» MIS 5035129 (Υποέργο 2) ". 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟΥ 120 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4412/2016 

σε έναν οικονομικό φορέα, ήτοι στην εταιρεία «ΠΑΛΣ ΕΝΤ ΟΠΙΝΙΟΝ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 

Υπηρεσιών Διαδικτύου και Λογισμικού» με δ.τ. Pulse and Opinion A.E.. Δεν λαμβάνονται υπόψη 

προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: 10.645,16 

Φ.Π.Α.: 2.554,84 

ΝΟΜΙΣΜΑ: Ευρώ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 

προβολής, προώθησης και δημοσιότητας» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδ. Πράξης/MIS 

(ΟΠΣ): 5035129, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η σύμβαση αφορά την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση, προβολή, προώθηση και δημοσιότητα της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» 

με κωδικό ΟΠΣ 5035129, είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους 

Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και υλοποιείται από τη Δικαιούχο «Ομοσπονδία Βενζινοπωλών 

Ελλάδος (ΟΒΕ)». 

Το Υποέργο 2 με τίτλο «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, προβολή, προώθηση και δημοσιότητα της  

Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων 

κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 5035129 περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης για όλες τις 

Περιφέρειες Παρέμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί, επιτυχώς η ενημέρωση των υποψήφιων 

συμμετεχόντων καθώς και η διάχυση όλων των βασικών πληροφοριών που αφορούν την παρούσα 

Πράξη προς το ευρύτερο κοινό. 

 

Ο Ανάδοχος του Υποέργου 2 θα σχεδιάσει, θα οργανώσει και θα υλοποιήσει ένα σύνολο δράσεων 

με χρήση των κατάλληλων υπηρεσιών και εργαλείων για την προβολή, δημοσιότητα και προώθηση 

του έργου. Στόχος είναι η βέλτιστη διάχυση της πληροφορίας στους δυνητικά ωφελούμενους αλλά 

και στο ευρύτερο κοινό σχετικά με τους στόχους, τα δυνητικά οφέλη, τις δράσεις που θα λάβουν 

χώρα αλλά και τα αποτελέσματα του Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο πλαίσιο της 

παρούσας Πράξης. Ειδικότερα, βασικός πυλώνας του παρόντος Υποέργου είναι η κατά το δυνατόν 

αύξηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δυνητικά ωφελούμενους της ομάδας στόχου και η 

ενημέρωσή τους αναφορικά με βασικά στοιχεία που αφορούν το Πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα, 

τους άξονες, τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καθώς και τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Με την αξιοποίηση των 
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υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών θα διασφαλιστεί η άμεση προσέγγιση του 

μέγιστου δυνατού αριθμού υποψήφιων ωφελούμενων και κατ’ επέκταση η τελική επιλογή ικανού 

αριθμού ωφελούμενων που θα συμμετάσχουν. Επιπλέον, στους στόχους του παρόντος Υποέργου 

εμπίπτει και η πληροφόρηση των ιδιωτικών φορέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την 

παρούσα Πράξη και τα οφέλη της, για τη ελληνική εργασιακή πραγματικότητα και την προώθηση 

της δια βίου εκπαίδευσης.  

Με την έναρξη υλοποίησης της Πράξης και ανάθεσης του παρόντος Υποέργου θα συνταχθεί από τον 

Ανάδοχο ολοκληρωμένη πρόταση για το Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας το 

οποίο και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα καλύπτουν την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση κατά το στάδιο προετοιμασίας της υλοποίησης της δράσης 

κατάρτισης και πιστοποίησης, κατά τη διάρκεια αυτής καθώς και μετά το πέρας της δράσης. Το 

συγκεκριμένο σχέδιο θα ελεγχθεί και εγκριθεί από τον φορέα πριν να τεθεί σε εφαρμογή.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 14 (δεκατέσσερις) μήνες. Η σύμβαση 

μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία 

εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

έγκριση από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, χωρίς αύξηση του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του 

Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής και κατόπιν έγκρισης από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 

λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Η παρούσα πρόσκληση αποβλέπει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την 

παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της 

Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων 

κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5035129, η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Πριν την έναρξη των δράσεων θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο ολοκληρωμένη πρόταση για το Σχέδιο 

Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που θα υλοποιήσει, το οποίο θα είναι έκτασης 5 
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σελίδων. Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης 

και δημοσιότητας της Πράξης συνίσταται στα εξής παραδοτέα: 

Πίνακας 1: Παραδοτέα Υποέργου 2 Πράξης MIS 5035129 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Π.1.1. Διοργάνωση ενημερωτικών 
ημερίδων (3 ημερίδες και 1 ημερίδα 
λήξης) 

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) 

συνολικά ημερίδες, οι τρείς (3) εξ αυτών για 

την προσέλκυση ωφελούμενων και μία (1) 

ημερίδα λήξης στην οποία θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του 

έργου. Λόγω των συνθηκών που έχει 

δημιουργήσει η πανδημία COVID-19 οι 

ημερίδες θα μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά με 

χρήση των κατάλληλων εργαλείων για 

τηλεδιασκέψεις π.χ. ZOOM, GoToMeeting 

κά.  

Στόχος των τριών (3) ημερίδων 

ευαισθητοποίησης είναι η πληροφόρηση 

των εν δυνάμει ωφελούμενων ως προς τους 

άξονες δράσεις και τους στόχους του 

προγράμματος, τα κριτήρια που πρέπει να 

καλύπτουν οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι 

και τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν για τη συμμετοχή στο έργο. 

Στόχος της μίας (1) ημερίδας λήξης είναι η 

διάχυση των αποτελεσμάτων και προβολή 

των θετικών συνεπειών  από την επιτυχή 

υλοποίηση της Πράξης στην αναπτυξιακή 

προσπάθεια της περιοχής. 

9.600,00€ 

Π.1.2 Σχεδιασμός και εκτύπωση 

προσκλήσεων για συνολικά 4 ημερίδες 

(2000τμχ) 

Σχεδιασμός, εικαστική επιμέλεια και 

παραγωγή κειμένου για την πρόσκληση και 

ενημέρωση των υποψήφιων ωφελουμένων. 

Εκτύπωση 500 τεμαχίων ανά ημερίδα, ή σε 

περίπτωση πραγματοποίησης της ημερίδας 

με τηλεδιάσκεψη θα αποσταλούν 500 email 

ανά ημερίδα. 

400€ 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

Π1.3 Σχεδιασμός και εκτύπωση 

δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων 

(5.000 τμχ) 

Ψηφιακός Σχεδιασμός φυλλαδίου, 

έγχρωμου και δισέλιδου το οποίο 

αποσκοπεί στην προβολή του έργου και τη 

διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων 

αυτού. Εκτύπωση 5.000 τεμαχίων που θα 

διανεμηθούν από τον Ανάδοχο σε 

εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων. 

500,00€ 

Π1.4: Σχεδιασμός και Παραγωγή Banner 

(σχεδιασμός 2 Banner) 

Ψηφιακός Σχεδιασμός banner, έγχρωμου 

και με stand που αποσκοπεί στην προβολή 

του έργου και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων. Τα 2 banner που θα 

παραχθούν προβλέπεται ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε διοργάνωση ημερίδων 

ή σε τηλεδιασκέψεις ή σε συναντήσεις ή σε 

λοιπές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του έργου. 

400,00€ 

Π1.5: Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών 

της Πράξης (200 τμχ) 

Ψηφιακός Σχεδιασμός αφίσας, έγχρωμης, 

διάστασης Α3 που αποσκοπεί στην προβολή 

του έργου και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων. Εκτύπωση 200 τεμαχίων 

που θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σε 

εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων. 

1.100,00€ 

Π.1.6 Διαφήμιση της πράξης στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη 

δημιουργία/βελτίωση εσωτερικής landing 

page στο website του που θα περιλαμβάνει 

αποκλειστικά πληροφορίες για την Πράξη 

(συμπεριλαμβάνεται και το hosting). O 

Ανάδοχος θα διαφημίσει την Πράξη στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 

Instagram) που κατέχει η Αναθέτουσα Αρχή 

και ο ίδιος ο Ανάδοχος.  

500,00€ 

Π.1.7 Καταχωρήσεις στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο (4 καταχωρήσεις) 

Θα γίνουν 3 καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό 

τύπο με πληροφορίες και νέα του έργου 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του και 1 

καταχώρηση στον έντυπο τύπο για τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 

700,00€ 
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To συνολικό κόστος των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται σε δεκατρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, υποβάλλει ως παραδοτέα εκθέσεις Αναφοράς για τις 

ενέργειες δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση για το 

Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που θα υλοποιήσει. 

Ο Ανάδοχος έχει τη συμβατική υποχρέωση να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 2 Απολογιστικές 

Εκθέσεις και αναλυτικά:  

Την 1η Απολογιστική Έκθεση που υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 

50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των παραδοτέων, στην οποία θα περιγράφονται οι 

υπηρεσίες των παραδοτέων που έχουν παρασχεθεί.  

Την 2η Απολογιστική Έκθεση που υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης (100%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των παραδοτέων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση 

με την οριστική παραλαβή και έγκρισή της από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης της 1ης 

Απολογιστικής Έκθεσης αναφοράς υλοποίησης και η δεύτερη δόση με την οριστική παραλαβή και 

έγκρισή της, από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης της 2ης Απολογιστικής Έκθεσης 

αναφοράς υλοποίησης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών θα γίνεται στην Ελλάδα σε 

Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον παρέχοντα τις υπηρεσίες 

(Ανάδοχο). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας 

σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ. Ε1191. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ενάριθ. έργου 

2019ΣΕ11910015). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης : «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα 

από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-
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2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: 3852/1250/Α3, 13/06/2019 και έχει λάβει 

κωδικό ΟΠΣ 5035129. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Ο προϋπολογισμός για την παροχή της ανωτέρω περιγραφείσας υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 

13.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (10.645,16 € πλέον ΦΠΑ 24%) και η πληρωμή θα γίνεται 

τμηματικά με την παράδοση των αντίστοιχων υπηρεσιών των παραδοτέων όπως ορίζονται στην 

παρούσα Πρόσκληση.  

CPV: 79952000‐2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων               

   79341000‐6: Υπηρεσίες διαφήμισης       

     79342200‐5: Υπηρεσίες προώθησης      

    22140000-3: Ενημερωτικά έντυπα 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ): 

Ως προθεσμία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία 20/10/2021 και ώρα 15:00 σε 

κλειστό σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία 

γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του 

αποστολέα. 

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή (διαβιβαστικό) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο της 

Ομοσπονδίας. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών 

ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει 

πρωτοκολληθεί πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00. Η προσφορά θα πρέπει να 

είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελό της θα πρέπει να βρίσκονται τα 

παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, αριθμημένα όπως παρακάτω: 

1. Οικονομική προσφορά, η οποία δεν θα υπερβαίνει τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 

που βρίσκεται στο Παράρτημα Α. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι o προσφέρων: 

- Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται 

πλήρως και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για την εγγραφή του σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή 

ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμά του. 
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4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.  

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην 

υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής).  

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος 

ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. 

7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από την αρμόδια δικαστική αρχή ή Υπεύθυνη Δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του ν.4412/2016 

8. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το 

δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.)  

9. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου που να αποκλείει ότι ο προσφέρων: 

• Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση 

ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

• Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

• Έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που 

αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. 

• Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

• Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. 
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✓ Πιστοποιητικά που θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία για την απόδειξη ότι 

συντρέχουν οι παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του 

τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία προσκόμισής τους. 

 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενων από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) 

Λόντου 8, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα,Τηλέφωνο 210 38 20 860 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ: Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα της 

Ομοσπονδίας https://obe.gr/ και  β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr. 

 

 

Ημερομηνία: 

12/10/2021 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

 

 

  

https://obe.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/




Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
Πράξης με κωδικό MIS 5035129 και τίτλο «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων 

κατάρτισης και πιστοποίησης» 

 

11 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

……………………………………………………………………………….. 
(Επωνυμία) 

Έργο 

"Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» MIS 5035129 (Υποέργο 2)" 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 
Περιγραφή/Ποσότητα 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

(αριθμητικώς και 

ολογράφως) 

1 

Διοργάνωση ενημερωτικών 

ημερίδων (3 ημερίδες και 1 

ημερίδα λήξης) 

Αριθμός 4 
  

  

2 

Σχεδιασμός και εκτύπωση 

προσκλήσεων για συνολικά 

4 ημερίδες 

Αριθμός/τμχ 2.000 

  

  

3 

Σχεδιασμός και εκτύπωση 

δισέλιδων ενημερωτικών 

φυλλαδίων (5.000 τμχ) 

Αριθμός/τμχ 5.000 

  

  

4 

Σχεδιασμός και Παραγωγή 

Banner (σχεδιασμός 2 

Banner) 

Αριθμός/τμχ 2 

  

  

5 

Σχεδιασμός και εκτύπωση 

αφισών της Πράξης (200 

τμχ) 

Αριθμός/τμχ 200 
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6 

Διαφήμιση της πράξης στα 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

 

_ 

 

_ 

  

  

7 

Καταχωρήσεις στον έντυπο 

και ηλεκτρονικό τύπο (4 

καταχωρήσεις) 

Αριθμός/τμχ 4 

  

  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

         

Η προσφορά έχει ισχύ ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Διευκρινίζεται ότι: 

• Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή 

(αριθμητικώς και ολογράφως). 

• Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας) αόριστη, 

συνεπάγονται την απόρριψή της. 

• Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα, συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς. 

• Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως. 
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