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Ζάκυνθος, 28/06/2019
Αρ. Πρωτ.: 43

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού 
για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου

 «Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με

Κωδικό ΟΠΣ 5034543» 

 (αρ. Διακήρυξης 2/2019) 
 1. Αναθέτουσα Αρχή 
Το   Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου,  με  την  επωνυμία  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΚΕΚ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,  που  εδρεύει  στη  Ζάκυνθο,  Καμάρα
Αμπελοκήπων,   Τ.Κ.  29100,   Τηλ.:  2695024075,  E-mail:  nelez@otenet.gr,  Ιστοσελίδα:
www.zakynthos-training.gr.
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση  Παροχής  Υπηρεσιών,   Ταξινόμηση  κατά  CPV:   79416000-3  (Υπηρεσίες  Δημοσίων
Σχέσεων). 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ02210033)
Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  Υποέργο  3:  «Δημοσιότητα  –  Αξιολόγηση»  της  Πράξης:
«Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα
Ιόνια Νησιά» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»,
με  βάση  την  απόφαση  ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  2728/13-12-2018  (ΑΔΑ:  6ΟΖΝ7ΛΕ-ΛΒΞ)  του
Περιφερειάρχη  Ιονίων  Νήσων  και  έχει  λάβει  κωδικό  MIS  5034543.  Η  παρούσα  σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.
4. Αντικείμενο του έργου  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των εξής υπηρεσιών:
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 Δημιουργία λογοτύπου και δημιουργικού, προμήθεια 300 φυλλαδίων και 50 αφισών.
 60  καταχωρήσεις  στον  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  τύπο  (ηλεκτρονικές  πλατφόρμες

ενημέρωσης).
 Κατασκευή  ιστοσελίδα  και  προβολή  σε  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  με  συνεχή

ενημέρωση και επικαιροποίηση.
 Διοργάνωση 5 ημερίδων.
 Προβολή της Πράξης με ραδιοφωνικά σποτ σε τοπικό σταθμό, διεξαγωγή συνέντευξης

και 8 προβολές σε τηλεοπτικά ΜΜΕ.
Οι ενέργειες στοχεύουν στην προβολή της Πράξης για την προσέλκυση ωφελούμενων με σκοπό
τη συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσα
από την υλοποίηση της Πράξης.
Αναλυτικές  πληροφορίες  για  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  του  εν  λόγω  διαγωνισμού,
περιλαμβάνονται στο Μέρος Α : «Αντικείμενο- Προδιαγραφές έργου» της διακήρυξης.
5.     Διάρκεια υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της.
6.     Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις 
Η  παρούσα  διακήρυξη  και  τα  Παραρτήματά  αυτής  δημοσιεύονται  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  :
www.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά
των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) αναρτάται και στον δικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.zakynthos-training.gr/.
Η παρούσα διακήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται και στον τοπικό
τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΑ Ζακύνθου».
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
7.     Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ
(645,00 €), ήτοι ίσο με το 2% του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
8.    Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Περιφερειακού ΚΕΚ και Δια Βίου Μάθησης
Περιφερειακής  Ενότητας  Ζακύνθου,  στη  διεύθυνση:  Καμάρα  Αμπελοκήπων,  Τ.Κ.  29100,
Ζάκυνθος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 11/07/2019, ημέρα Πέμπτη, και
ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών).
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 10/07/2019 και ώρα 01.00 μ.μ. 
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  απόψεως
προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016) 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του 
Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου

Ελευθέριος Νιοτόπουλος 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου
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