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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό των 70
χρόνων λειτουργίας του Ι.Κ.Υ. (1951-2021)» στο πλαίσιο του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 70 χρόνων
λειτουργίας του (1951-2021), ενδιαφέρεται να προχωρήσει σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου (Συν. 17η/03-04-2021 και Συν. 18η/10-06-2021) στη σύναψη
δημόσιας σύμβασης με φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την διοργάνωση ημερήσιας
εορταστικής εκδήλωσης στην Αθήνα μεταξύ 1ης Νοεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2021.
Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία ανέρχεται σε
300 άτομα ενώ ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, κατά τη σύνταξη της πρότασής του, να
λάβει υπόψη του τυχόν περιορισμούς λόγω της πανδημίας Covid19 και να διαμορφώσει
την πρότασή του επί τη βάση δύο εναλλακτικών σεναρίων διοργάνωσης της εκδήλωσης,
ήτοι με:
α) φυσική παρουσία των προσκεκλημένων όσο και με ταυτόχρονη διαδικτυακή
μετάδοση (live streaming) και
β) συμμετοχή αποκλειστικά μέσω διαδικτύου χωρίς φυσική παρουσία.
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Οι υπηρεσίες που καλείται να παράσχει ο ανάδοχος κατά την περίπτωση υλοποίησης της
εκδήλωσης με φυσική παρουσία των προσκεκλημένων όσο και με ταυτόχρονη
διαδικτυακή μετάδοση (live streaming), πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
1.

Εξασφάλιση χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης στις προτεινόμενες

ημερομηνίες και καταγραφή υπάρχοντος οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Η τελική
επιλογή χώρου θα γίνει μετά από συνεννόηση και συμφωνία με το Ι.Κ.Υ. Στην
προσφορά να αναφέρονται οι πιθανοί διαθέσιμοι χώροι.
2.

Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού/τεχνική κάλυψη.

α. Βασικό οπτικοακουστικό εξοπλισμό για τη λειτουργία της αίθουσας, ενδεικτικά:
οθόνη, projector, συνεδριακά μικρόφωνα, φωτισμός,
β. Τεχνικό προσωπικό για την επίβλεψη της λειτουργίας των οπτικοακουστικών
συστημάτων και συγκεκριμένα έναν (1) χειριστή ήχου, έναν (1) χειριστή θεατρικού
φωτισμού και έναν (1) χειριστή βίντεο προβολών,
γ. Την ανθρώπινη υποστήριξη (επιμέλεια χώρων, υποδοχή) και τη βασική τεχνική
υποστήριξη.
3.

Επισιτιστικά. Παροχή μενού για: α) κέρασμα καλωσορίσματος, και β)

κέρασμα δεξίωσης με τη λήξη της εκδήλωσης.
4.

Διερεύνηση εστιατορίων και παροχή επίσημου δείπνου για 50 άτομα, κατά

το οποίο θα προσφέρεται πλήρες μενού με κρεατικά ή / και ψαρικά επιλογής,
σαλάτες, ορεκτικά, επιδόρπιο, κρασί, αναψυκτικά κ.τ.λ. Το προτεινόμενο εστιατόριο
θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εγγύτερα του προτεινόμενου συνεδριακού
χώρου, στην περίπτωση που δεν συστεγάζεται με αυτόν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση
η τελική επιλογή του χώρου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης της ομάδας εργασίας της
Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Κ.Υ.) με τον Ανάδοχο (το κόστος του επίσημου δείπνου δεν
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά).
5.

Διαμόρφωση, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας

Αρχής, του προγράμματος της εκδήλωσης και έγχρωμη εκτύπωση σε 500 αντίτυπα.
6.

Δημιουργία και τοποθέτηση 150 αφισών.

7.

Διαμόρφωση και αποστολή μέχρι 500 ηλεκτρονικών προσκλήσεων.

8.

Παροχή φωτογράφισης, live streaming και βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης

(επικοινωνία με προμηθευτή, ζήτηση προσφοράς, και οριστικοποίηση υπηρεσιών.
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Στο τέλος του συνεδρίου παραδίδεται το υλικό στο Ι.Κ.Υ. σε μορφή cd υψηλής
ανάλυσης).
9.

Επικοινωνία με προσκεκλημένους. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Λίστας

Καλεσμένων και Τελικών Παρευρισκόμενων/Συμμετεχόντων.
10.

Γραμματειακή υποστήριξη την ημέρα της ημερίδας.

11.

Δημοσιότητα της εκδήλωσης.

12.

Επικοινωνία με προμηθευτή ανθοστολισμού, ζήτηση προσφοράς, και

οριστικοποίηση υπηρεσιών.
13.

Εξασφάλιση ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τότε

ισχύουσες οδηγίες για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
14.

Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής

(Ι.Κ.Υ.).
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμβατική αμοιβή του αναδόχου) ανέρχεται σε
30.000 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο (πλέον ΦΠΑ 24%).
Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του
άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και του Ν.4485/2017, όπως ισχύουν.
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, υποχρεούται να προσκομίσει αυστηρά εντός
δεκαημέρου από την ημερομηνία γραπτής ειδοποίησής του, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού από τη σύναψη
δημόσιας σύμβασης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί: α) στο δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr)
και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ., αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dioikisi@iky.gr), τις οικονομικές προσφορές τους με
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βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές το αργότερο έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα
14:30 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοίκησης
Παναγιώτα Κρέζου
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