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Προς: Οικονομικούς φορείς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση διαδικτυακού
εκπαιδευτικού σεμιναρίου (on line Training)

Ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής του σχεδιάζει την
υλοποίηση έργου με τίτλο “Διοργάνωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην
Αγγλική γλώσσα ,που απευθύνεται σε επαγγελματίες τουρισμού του εξωτερικού για
την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καλαμάτας. Οι προδιαγραφές
της υπηρεσίας αναφέρονται στη μελέτη 9/2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων ,Τμήμα Τουρισμού και στην με αρ. πρωτ.
70466/3-11-20 σχετική Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και διενέργειας της υπηρεσίας «Διοργάνωση διαδικτυακού
εκπαιδευτικού σεμιναρίου (on –line-Training)».
Η προϋπολογιζόμενη τιμή της υπηρεσίας είναι 6,200.00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (24%).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του
Δήμου Καλαμάτας τεχνική και οικονομική προσφορά, με αποδέκτη το Τμήμα
Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, έως και τη Δευτέρα 16/11/2020, ώρα 15:00
μμ. Σε περίπτωση που η προσφορά σταλεί με ταχυδρομείο, θα πρέπει να έχει
πρωτοκολληθεί από το κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας έως τις 15:00 μμ
της ίδιας ημέρας.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής εφόσον τηρούνται οι κατωθι
προϋποθέσεις:
1. Πιστοποιητικό όπου φαίνεται το είδος της δραστηριότητας της εταιρείας ή του
φυσικού προσώπου
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2. Σύντομο εταιρικό προφίλ που να καταδεικνύει την ικανότητα υλοποίησης
υπηρεσιών συναφών τεχνικών προδιαγραφών με εκείνες που περιγράφονται
στις υποχρεώσεις.
3. Άδεια ή αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος για ατομική επιχείρηση ή
θεωρημένο καταστατικό για εταιρεία ή καταχώρηση στη Δ.Ο.Υ ,από όπου θα
προκύπτει η σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης επαγγελματική
δραστηριότητα.
4. Κατάλογος τουλάχιστον (3) τριών έργων με υπηρεσίες παρόμοιες σε εύρος και
φύση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 9/2020
μελέτη και με παράθεση ημερομηνιών και των επωνυμιών των παραληπτών
(του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ) με συνημμένα σχετικά αποδεικτικά
έγγραφα (είτε συμβάσεις και βεβαιώσεις παραλαβής από τους αρμόδιους
δημόσιους φορείς είτε τιμολόγια και συμφωνητικά κατατιθέμενα σε αρμόδιες
ΔΟΥ από ιδιωτικούς φορείς.
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών που προαναφέρονται, είναι υποχρεωτικοί και η μη
πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Ο μειοδότης που η προσφορά του θα έχει την χαμηλότερη τιμή, αφού ενημερωθεί με
email από το τμήμα Τουρισμού του Δήμου θα πρέπει προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, να μας αποστείλει
άμεσα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, (σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016
και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)).
2. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
5. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για νομικό
πρόσωπο.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019).
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Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την
επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάσει τιμής. Η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2721360865 και
στο mail: tourism@kalamata.gr έως και Δευτέρα 16-11-2020 και ώρα 15.00 μ.μ.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα https://www.kalamata.gr/el/enimerosi/prokirykseis-diagonismoi του Δήμου
Καλαμάτας.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τουρισμού

Η Δ/ντρια Προγραμματισμού
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών
θεμάτων

Ο Αντιδήμαρχος
Νέων Έργων ,πολεοδομίας
προγραμματισμού & Τουρισμού

Παναγιώτα Κουράκλη

Νικόλαος Μπασακίδης

Νικόλαος Γιαννακόπουλος

Συνημμένα:



Η μελέτη 9/2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Τμήμα Τουρισμού
Η με αρ. πρωτ. 70466/3-11-20 Απόφαση Δημάρχου Έγκρισης τεχνικών
προδιαγραφών και διενέργειας της υπηρεσίας «Διοργάνωση διαδικτυακού
εκπαιδευτικού σεμιναρίου (on –line-Training)».
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