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Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς,
διαμονής και διατροφής δώδεκα (12) Ελλήνων παρατηρητών, στο πλαίσιο
διεξαγωγής της άσκησης πεδίου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU EVITA (EU
EVITA FSE), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά
του έως την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην
έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 507,
ΤΚ 10563, Αθήνα, η οποία θα αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διαμονής και διατροφής
δώδεκα (12) Ελλήνων παρατηρητών, στο πλαίσιο διεξαγωγής της άσκησης πεδίου του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος EU EVITA (EU EVITA FSE). Συγκεκριμένα:
 Μεταφορά τους από την πόλη διαμονής τους στην Αθήνα και επιστροφή (άφιξη στην Αθήνα
30/11/2014 – αναχώρηση από την Αθήνα 02/12/2014 απόγευμα)
 Μεταφορά τους από και προς το αεροδρόμιο Αθηνών, για όσους μετακινηθούν
αεροπορικώς, από και προς το λιμάνι του Πειραιά, για όσους μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς
και από και προς τα ΚΤΕΛ, για όσους μετακινηθούν οδικώς.
 Διαμονή σε ξενοδοχείο για τρεις (3) ημέρες - δύο (2) διανυκτερεύσεις, με παροχή πρωινού,
μεσημεριανού και βραδινού γεύματος για όλες τις ημέρες διαμονής, εκτός του βραδινού
γεύματος την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014.
Ειδικότερα στο ως άνω αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:
1. Η προμήθεια (α) αεροπορικών εισιτηρίων από τους προορισμούς όπου υπάρχει αεροδρόμιο ή
(β) ακτοπλοϊκώς – στις τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει αεροδρόμιο- ή οδικώς όπου δεν δύναται οι
περιπτώσεις (α) και (β), προς την Αθήνα και επιστροφή όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα:

α/α

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1
2
3

Θεσσαλονίκη- Αθήνα- Θεσσαλονίκη
Μυτιλήνη- Αθήνα- Μυτιλήνη
Ιωάννινα- Αθήνα- Ιωάννινα

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
1
1
1

4

Κέρκυρα- Αθήνα- Κέρκυρα

1

5

Πάτρα- Αθήνα- Πάτρα

1

6

Κομοτηνή- Αθήνα- Κομοτηνή

1

7

Φλώρινα- Αθήνα- Φλώρινα

1

8

Σύρος-Αθήνα-Σύρος

1

9

Λαμία-Αθήνα- Λαμία

1

10

Λάρισα-Αθήνα- Λάρισα

1

11

Ηράκλειο-Αθήνα-Ηράκλειο

1

12

Τρίπολη-Αθήνα-Τρίπολη

1

Η αεροπορική μετακίνηση αποτελεί την πρώτη επιθυμητή επιλογή για περιοχές οι οποίες
απέχουν άνω των 350 χιλιομέτρων από την Αθήνα. Το αεροδρόμιο προέλευσης για τις ως
άνω μετακινήσεις, δύναται να είναι το πλησιέστερο της τοποθεσίας προέλευσης.
2. Η διανυκτέρευση των (12) δέκα παρατηρητών, στις 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2014,
με πρωινό στις 1, και 2 Δεκεμβρίου 2014 (δύο διανυκτερεύσεις), γεύμα την 1η και 2α
Δεκεμβρίου και δείπνο την 30η Νοεμβρίου, σε ξενοδοχείο κατά προτίμηση πλησίον του
Συντάγματος (H τιμή για κάθε βραδιά δεν δύναται να ξεπερνάει τα 120€ κατά άτομο καθώς
επίσης και η κατηγορία των ξενοδοχείων να είναι τουλάχιστον 4 αστέρων).
3. Η μετακίνηση τους από το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το ξενοδοχείο και από το
ξενοδοχείο προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
4. Παροχή, εκ μέρους του Αναδόχου, 24-ωρης εξυπηρέτησης για την αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των παρατηρητών στην Αθήνα.
5. Διοικητική υποστήριξη και ρύθμιση θεμάτων αποστολής εισιτηρίων, ηλεκτρονική
αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα στοιχεία συμμετοχών που θα
αποστέλλονται στην ΓΓΠΠ.
Ισχύς Προσφοράς: Για δύο μήνες από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Στις προσφορές που
θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά.
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης
σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα εκδοθεί στο
όνομα του από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, από τις Πιστώσεις του Προγράμματος EU EVITA 2014 που έχουν
μεταφερθεί για τον σκοπό αυτό στον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων της ΓΓΠΠ έτους 2014
(Ειδικός Φορέας 43-620). Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φ.Π.Α. θα
βαρύνει τη ΓΓΠΠ.
Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα
15.00 μ.μ, με αποδεικτικό παραλαβής (Αρμόδιος Παραλαβής Προσφορών: κα Λυβιάκη Μαρία , Αν.
Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού & Διαχείρισης Υλικού, Στοιχεία επικοινωνίας για
πληροφορίες: Μαρία Λυβιάκη, γραφείο 507, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, ΤΚ 10563 Αθήνα, τηλ.
213-1510116, e-mail:mlyviakh@gscp.gr
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