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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στο πλαίσιο του Διατοπικού
Σχεδίου «Νήσος Πελοπόννησος» που υλοποιεί στο Μ.421 του Τοπικού
Προγράμματος LEADER 2007-2013 του Ν. Ηλείας, προβαίνει σήμερα 25-8-15,
ημέρα Τρίτη, σε πρόχειρο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών για την εκδοση
υλικού προβολής που θα διανεμηθεί στην εκδήλωση "Διοργάνωση εκδήλωσης
Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Πελοποννήσου"
Το Διατοπικό Σχέδιο φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση και ανάδειξη της
γεωγραφικής Πελοποννήσου, ως συνέχεια και εξέλιξη διαφόρων συνεργασιών που
αναπτύσσονται σε αυτήν και κυρίως ως συνέχεια προηγούμενου Διατοπικού
Σχεδίου «Ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου».
Μία από τις βασικές κατηγορίες ενεργειών του σχεδίου είναι Ο πολιτισμός της
ελιάς και του ελαιολάδου, που περιέχει τις ακόλουθες δράσεις:
 Εκδήλωση γευσιγνωσίας
 Αξιοποίηση διαδικτύου και δημιουργία ελαϊκού web site
Στο πλαίσιο της δράσης Εκδήλωση γευσιγνωσίας, η ΑΝΟΛ ΑΕ θα διοργανώσει
κεντρική εκδήλωση στην περιοχή του Κατακόλου, η οποία θα απευθύνεται σε
επιβάτες κρουαζιέρας, επισκέπτες και τοπικό πληθυσμό.
2. Αντικείμενο εργασίας - παραδοτέα
Για την εκδήλωση θα παραχθεί υλικό για διανομή.
Η ΑΝΟΛ ΑΕ καλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αναλάβει
τα ακόλουθα:
2.1. Σχεδιασμό και Έκδοση φυλλαδίου
Διαστάσεις: περίπου 25 Χ 9 εκ. (σχήμα φιάλης ελαιολάδου ή άλλη εναλλακτική
πρόταση), 12 σελίδες περίπου.
Τεμάχια: 6000
Εκτύπωση: τετραχρωμία
Επεξεργασία: αδιαβροχοποίηση
Το βασικό περιεχόμενο του εντύπου θα δοθεί από την ΑΝΟΛ ΑΕ στον ανάδοχο ο
οποίος θα αναλάβει την επεξεργασία, επιμέλεια και παρουσίασή του με
κατάλληλο τρόπο.
Η γλώσσα του εντύπου θα είναι Αγγλικά.

2.2.Σχεδιασμό και έκδοση αφίσας
Διαστάσεις: 50χ70 cm
Εργασία: σύνταξη, δημιουργικό, εκτύπωση
Εκτύπωση τετραχρωμία
Τεμάχια: 50
2.3. Επιμέλεια – σχεδιασμός – εκτύπωση παραγωγή Stand Roll up supreme
Διαστάσεις: 0,85 Χ 2 μ. ή 1,0Χ2,0 μ.
Τεμάχια: 6
Ποιότητα: Μουσαμάς
Εκτύπωση: τετραχρωμία (εμπρός)
Η συνολική οικονομική προσφορά του αναδόχου για το έργο, δε θα πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό των 3400,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που θα
προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου.
Η προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ και να αναγράφεται
ξεχωριστά η τιμή προ ΦΠΑ καθώς και η συνολική τιμή – κόστος της προσφοράς
για κάθε ενέργεια και στο σύνολο. Η συνολική τιμή προσφοράς πρέπει να
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά
μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές
απορρίπτονται.
3.Χρονοδιάγραμμα
Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με
τον ανάδοχο.
4.Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στα
Κρέστενα. Επίσης το σχετικό υλικό της πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα
της εταιρείας www.anol.gr
5.Υποβολή Προσφοράς
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει
απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσφέροντα καθώς και
τις παρακάτω ενδείξεις :

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

"ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"
ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
«ΝΗΣΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΑΝΟΛ ΑΕ(Κρέστενα Ηλείας ΤΚ 27055)
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

6.Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους έως και την 31-815, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στα γραφεία της ΑΝΟΛ Κρέστενα Ηλείας,
Τηλέφωνο: 2625024990, Fax: 2625024991, e-mail : anol@otenet.gr
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής δεν λαμβάνεται
υπόψη.
7. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης
Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.
Β. Ο υποψήφιος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
προσκομίζοντας όποιο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Γ. Η ΑΝΟΛ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει / διαπραγματευτεί με τον
ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα και τις προδιαγραφές των ανωτέρω ενεργειών πριν την
οριστικοποίησή τους και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αλλά και κατά τη
διάρκεια υλοποίησης (τροποποίηση σύμβασης).
Εχει επίσης το δικαίωμα να σταματήσει/ακυρώσει τον διαγωνισμό πριν την υπογραφή
σύμβασης, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ: 26250
24990.
Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς πόρους
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