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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Π Ε Ρ Ι ΛΗ ΨΗ Δ ΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ Η Σ
Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό
με αντικείμενο
«Υπηρεσίες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022»
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως τροποποήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα
ακόλουθα:
1) Αντικείμενο
Η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει (α) τις υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού για την διοργάνωση
των εκδηλώσεων της ΚΕΔΕ (ετήσιου γενικού συνέδριο, θεματικές εκδηλώσεις, συνεδριάσεις ΔΣ), (β)
παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού για τις εκδηλώσεις, (γ) υπηρεσίες διενέργειας υβριδικών
εκδηλώσεων και (δ) παραγωγή συνεδριακού υλικού –αν απαιτείται από τις ανάγκες της ΚΕΔΕ.
2) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες διενέργειας και διοργάνωσης συνεδρίων σε μία ενιαία σύμβαση χωρίς υποδιαιρέσεις σε
υποέργα ή τμήματα. Από τη διαδικασία αναδεικνύεται ένας ανάδοχος για την υλοποίηση της
σύμβασης.
3) CPV
79950000-8 – Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
4) Τρόπος σύναψης σύμβασης
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη
προσφορά με βάση τεχνοοικονομική αξιολόγηση με κριτήρια και αναλογία 80% τεχνική και 20%
οικονομική. Τα κριτήρια αξιολόγησης, οι επιμέρους συντελεστές αυτών και η διαδικασία
αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στην διαξήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC010023524.
5) Προϋπολογισμός
Η μέγιστη δαπάνη – αξία της σύμβασης προσδιορίζεται σε 120.000 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική
δαπάνη : 148.800€. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει :
1) Όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων (εξοπλισμός,
μεταφορικά, εγκατάσταση, απεγκατάσταση),
2) Παραγωγή ψηφιακού οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
3) Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού και υποδομές για υβριδικές εκδηλώσεις
4) Συνεδριακό υλικό (όπου η ΚΕΔΕ κρίνει αναγκαίο).
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6) Χρηματοδότηση
Προϋπολογισμός ΚΕΔΕ, ίδιοι πόροι, με Κ.Α. για το οικονομικό έτος 2022 : 64.91.00, 64.91.01,
64.91.99
7) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Συνολική διάρκεια υλοποίησης από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2022 ή έως της
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού από τις εκδηλώσεις που έχουν διενεργηθεί κατά το τρέχον έτος.
8) Διενέργεια – υποβολή προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 04/03/2022.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, πάντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από τις
: 08/02/2022 έως τις 28/02/2022 και ώρα 23:59:59.
9) Υποβολή αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινήσεων έως και την
18/02/2022 και ώρα 23:59:59 μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο «Επικοινωνία». Η ΚΕΔΕ θα
απαντήσει συνολικά στα αιτήματα έως και τις 24/02/2022 και ώρα 23:59:59.
10) Προϋποθέσεις & δικαίωμα συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τα στοιχεία
χαρακτηριστικά και κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη και ασκούν δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών. Για τη διαδικασία του διαγωνισμού
απαιτείται να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στη πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και να είναι κάτοχοι ψηφιακής
(προηγμένης ηλεκτρονικής) υπογραφής.
11) Εγγύηση συμμετοχής.
Οι προσφορές υποχρεωτικά συνοδεύονται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% επί του
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 24% και με ισχύ μεγαλύτερη κατά 30 ημέρες από την ισχύ των
προσφορών.
12) Διάθεση εγγράφων
Τα έγγρφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω (α) της διαδικτυακής πλατφόρμας
www.promitheus.gov.gr και (β) του διαδικτυακού ιστότοπου της Αναθέτουσας Αρχής
htpps://kede.gr.
13) Πληροφορίες
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στη ΚΕΔΕ,
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο (υπεύθυνος κος. Δ. Θεοδώρου τηλ:
2132147563 και e-mail : theodorou@kedke.gr
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Γιάννης Καραγιάννης
Γενικός Διεθυντής
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