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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποβολή Προσφορών  

Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Plastic Busters MPAs, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης 
για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφορό Ανάπτυξη αναζητά προσφορές για την παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς, φιλοξενίας, διατροφής προσκεκλημένων ομιλητών συνεδρίου και 
βιντεοσκόπησης ομιλιών, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 9.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως 
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

1. Βιντεοσκόπηση για 3 συνεδρίες συνολικής διάρκειας 12 ωρών σε διάστημα 1,5 ημέρας.  Το 
οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να παραχθεί σε υψηλή ανάλυση και υψηλή ποιότητά ήχου και 
θα πρέπει να υποστεί επεξεργασία, ώστε οι μεμονωμένες εισηγήσεις των ομιλητών να μπορούν 
να ‘ανέβουν’ στο youtube. Απαιτούνται δύο κάμερες. 

2. Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με αεροπορικές εταιρίες μέλη της ΙΑΤΑ με απ’ευθείας 
κατά προτίμηση πτήσεις είτε με μια (1) το πολύ διασύνδεση, με άφιξη στην Αθήνα στις 11/4/2022 
και αναχώρηση είτε στις 13/4 αργά το απόγευμα είτε στις 14/4 ως εξής: 

Ljubljana-Αθήνα-Ljubljana – 3 εισιτήρια  

Podgorica-Αθήνα-Podgorica – 1 εισιτήριο 

Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη -2 εισιτήρια, 

 Rabat-Αθήνα-Rabat – 1 εισιτήριο. 

3. Διαμονές σε ξενοδοχείο 3 ή 4 * στην περιοχή Πλάκας-Συντάγματος-Ακρόπολης για 2 ή 3  
διανυκτερεύσεις για 7 άτομα με πρωινό με άφιξη στις 11/04, και αναχώρηση  13/4/2022 
απόγευμα/βράδυ ή 14/4/2022 ανάλογα με την διαθεσιμότητα πτήσεων. 

4. Δείπνο  στο ξενοδοχείο στις 11/04 για τα παραπάνω 7 άτομα. 

5. Δείπνο σε εστιατόριο στην περιοχή της Πλάκας-Συντάγματος- Ακρόπολης για ~ 70-80 άτομα στις 
12/04/2022. 

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.   
 
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα παραδοθεί στην Αθήνα και έως 
15/4/2022.  
 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για τρεις (3) μήνες . Αποκλείεται οποιαδήποτε 
αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου. 
 
Οι προσφορές σας θα πρέπει να σταλούν στην διεύθυνση procurement@mio-ecsde.org μέχρι την 
30/3/2022 . 
 



 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η 
αξιολόγηση και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο των υπηρεσιών.  
 
Στην προσφορά παρακαλούμε να αναγράφεται η τιμή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
σε κάθε περίπτωση η προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό .  
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις : α) 30% προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης και 
β) 70% με την παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών .  
 
Οι υποψήφιοι μαζί με την οικονομική προσφορά τους πρέπει να  συνυποβάλουν την δήλωση του  
Παραρτήματος Β υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.    

 
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δ. Αμπλιανίτη 
στο email: amplianiti@mio-ecsde.org  
 
Η παροχή υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΜΙΟ-ECSDE που είναι κατ’ αναλογία σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Δεοντολογίας 
(Code of Conduct) του MIO-ECSDE που μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://mio-ecsde.org/about-
us/our-accountability/. 
 

 
Αθήνα, 21/3/2022 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 

Καθηγ. Μιχαήλ Σκούλλος 
 
 

 
Παράρτημα Α:  Δήλωση Οικονομικού Φορέα  
 
Παράρτημα Β: Σχέδιο Προσφοράς 


