ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 02 ΜΑΙΟΥ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 , ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υποβολής Προσφορών για την απευθείας Ανάθεση, της Προμήθειας δέσμευσης αίθουσας για την πραγματοποίηση της
ης

ης

2 Ευρωπαϊκής Ημερίδας και της 6 Διοικούσας Επιτροπής στις Βρυξέλλες Βελγίου, στο πλαίσιο του έργου CΙVPRO του
προγράμματος INTERREG IVC.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τις προσφορές του, έως και 11
Μαΐου 2012 εγγράφως σε κλειστό φάκελο, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην Δ/νση
ος

Ευαγγελιστρίας 2, 5 όροφος, Γραφείο 507, ΤΚ 10563 Αθήνα, για δέσμευσης αίθουσας για την πραγματοποίηση της 2

ης

ης

Ευρωπαϊκής Ημερίδας και της 6 Διοικούσας Επιτροπής στις Βρυξέλλες Βελγίου.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές αφορούν στην ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών:
•

Αίθουσα 50 ατόμων (διάταξη αμφιθεάτρου), σε ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων στο κέντρο των
Βρυξελλών, στις 4 Ιουνίου 2012, από 16.00 έως 21.00, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω:

•

•

οπτικοακουστικός εξοπλισμός (οθόνη, πανί, projector, Η/Υ, internet),

•

(11) πίνακες παρουσίασης υλικού (poster presentation stands),

•

(11) μικρά τραπέζια εναπόθεσης υλικού μπροστά από κάθε πίνακα,

•

τραπέζι για (3) ομιλητές με σταθερό μικρόφωνο,

•

αναλόγιο με μικρόφωνο για ομιλητή,

•

ασύρματο μικρόφωνο,

•

παροχή καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια και

•

ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ.

Αίθουσα 25 ατόμων (διάταξη αμφιθεάτρου), σε ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων στο κέντρο των
Βρυξελλών, στις 3 Ιουνίου 2012, από 10.30 έως 17.00, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω:
•

οπτικοακουστικός εξοπλισμός (οθόνη, πανί, projector, Η/Υ, internet, μικροφωνική εγκατάσταση και
σύστημα ηχητικής ηχογράφησης των πρακτικών)

•

παροχή καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια και

•

ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ.

Είδος Διαγωνισμού: Απευθείας Ανάθεση.
Χρηματοδότηση: μέσω του ΠΔΕ οικ. έτους 2012, έργο 2011 ΣΕ 05020013, INTERREG IVC-CIVPRO "Regional Strategies for
Disaster Prevention".
Συγχρηματοδότηση: κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1

Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την 16 Μαΐου 2012 και ώρα 15.00, με
αποδεικτικό παραλαβής (Αρμόδιος Παραλαβής Προσφορών: κος Παπαβασιλείου Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικού της ΓΓΠΠ).
Ισχύς Προσφορών: Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος κατ’ ελάχιστον 10
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ος
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: Ιωάννης Παπαβασιλείου, γραφείο 507, Ευαγγελιστρίας 2, 5 όροφος, ΤΚ 10563
Αθήνα.
Τηλ. 2131510166, e-mail: ipapavasiliou@gscp.gr .
ος
Νικολάου Σπύρος, γραφείο INTERREG IVC-CIVPRO, Ευαγγελιστρίας 2, 5 όροφος, ΤΚ 10563 Αθήνα, Τηλ. 2131510104,
e-mail: snikolaou@gscp.gr.
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