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IRL-Δουβλίνο: Παροχή υπηρεσιών/προμηθειών για εταιρική διαφήμιση: εκτύπωση διαφημιστικού υλικού,
σχεδιασμός και παράδοση εκθεσιακού εξοπλισμού/συνεδριακών κατασκευών, προμήθεια εταιρικών δώρων
2008/S 91-122824
Προκήρυξη διαγωνισμού
Υπηρεσίες
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας:
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), υπόψη May-Britt
Billfalk, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ιρλανδία. Τηλ. (353-1) 204 31 00. Φαξ (353-1) 282 64 56/42
09. E-mail: mbi@eurofound.europa.eu.
Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.eurofound.europa.eu.
Διεύθυνση από την οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες:
βλέπε το/τα ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.
Η συγγραφή υποχρεώσεων και πρόσθετα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
ανταγωνιστικό διάλογο και δυναμικό σύστημα αγορών) παρέχονται από την ακόλουθη διεύθυνση:
βλέπε το/τα ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
βλέπε το/τα ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.
I.2)

Τύπος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(ες) δραστηριότητα(ες):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός.
Κοινωνική πολιτική.
Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει τη σύμβαση για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών: όχι.

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Τίτλος που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Παροχή υπηρεσιών/προμηθειών για εταιρική διαφήμιση: εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμός και
παράδοση εκθεσιακού εξοπλισμού/συνεδριακών κατασκευών, προμήθεια εταιρικών δώρων.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των
υπηρεσιών:
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσιών αριθ. 27.
Κύριος τόπος παροχής των υπηρεσιών:
Εκτός της έδρας του Eurofound, σε τόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και του Eurofound.
Κωδικός NUTS: IE021.

II.1.3)

Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου.

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία-πλαίσιο:
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Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα.
Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου: 48 μήνες.
Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών για ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου: Εκτιμώμενη αξία
χωρίς ΦΠΑ: 160 000 EUR.
II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών):
Ως αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων επικοινωνίας του, το Eurofound αναπτύσσει τακτικά
πρωτοβουλίες δημοσίων σχέσεων και διοργανώνει, εκθέτει και παρακολουθεί συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια
και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις. Για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, το Eurofound ζητεί την
παροχή έντυπου υλικού, εκθεσιακού εξοπλισμού και σχετικών μικρότερων προμηθειών (ταινιών, ταπήτων
τοίχου, καλυμμάτων τραπεζιού, κ.λπ.) και διαφημιστικών ειδών.
Παρτίδα 1: Παροχή εταιρικού εκθεσιακού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού) για χρήση σε
διάφορους τύπους εκδηλώσεων.
Παρτίδα 2: Παροχή μισθωμένων κατασκευών, οι οποίες διαμορφώνονται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
Παρτίδα 3: Παροχή διαφημιστικών ειδών με εταιρική σήμανση, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως δώρα σε
στοχευμένα κοινά.
Παρτίδα 4: Παροχή έντυπου διαφημιστικού υλικού για την υποστήριξη εκστρατειών ή άλλων συμφωνημένων
πρωτοβουλιών δημοσίων σχέσεων.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
22100000, 36144000, 74422000, 78190000.

II.1.7)

Ένδειξη εάν η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ):
Ναι.

II.1.8)

Διαίρεση σε παρτίδες:
Ναι.
Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για: 1 ή περισσότερες παρτίδες.

II.1.9)

Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών:
Όχι.

II.2)

Ποσότητα ή εύρος της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή αξία:
Παρτίδα 1: εκθεσιακός εξοπλισμός: διετής αγορά σειράς ενοτήτων εκθεσιακού εξοπλισμού που είναι ευέλικτες
στη χρήση σε μικρότερους ή μεγαλύτερους χώρους, παροχή σχεδιασμού και σήμανσης πλαισίων κ.λπ. ανάλογα
με το εταιρικό ύφος και τη θεματική εστίαση του Eurofound, φωτισμός και οπτικοακουστικά στοιχεία ανάλογα
με τις απαιτήσεις, παροχή ορισμένων στοιχείων κατά παραγγελία για μεμονωμένες περιστάσεις. Ο εξοπλισμός
θα μεταφέρεται, θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται από το προσωπικό του Eurofound που θα
παρίσταται στην εκάστοτε εκδήλωση. Μέγιστη εκτιμώμενη αξία 40 000 EUR για 48μηνη περίοδο (περίπου
ετησίως: 10 000 EUR),
Παρτίδα 2: εκθεσιακός εξοπλισμός: σχεδιασμός εκθεσιακών κατασκευών για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
που να διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του Eurofound για μία σειρά μεγάλων εκθέσεων
στα κράτη μέλη. Μολονότι δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση όσον αφορά τον αριθμό των εκδηλώσεων,
στις οποίες θα συμμετάσχει το Ίδρυμα, ή όσον αφορά τη φύση/κλίμακα των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, δεν θα παραγγέλλονται περισσότερες από 2 ανάλογες κατασκευές ετησίως. Ο υποψήφιος
θα αποθηκεύει, θα μεταφέρει και θα συναρμολογεί τον εκθεσιακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ιδρύματος. Μέγιστη εκτιμώμενη αξία 60 000 EUR για 48μηνη περίοδο (περίπου ετησίως: 15 000 EUR),
Παρτίδα 3: διαφημιστικά δώρα: δώρα με το λογότυπο του Eurofound και κατάλληλα για μη κερδοσκοπικό
οργανισμό. Θα υπάρχουν 3 κατηγορίες: δώρα χαμηλής αξίας για συνέδρια και παρόμοιες διαφημιστικές
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περιστάσεις, αντικείμενα μεσαίας αξίας που μπορούν να παρέχονται σε ιδιώτες, εταιρικά δώρα στην υψηλότερη
κλίμακα της διαφημιστικής εκστρατείας όπως στυλό ποιότητας, δερμάτινα είδη, κ.λπ. Μέγιστη εκτιμώμενη αξία
28 000 EUR για 48μηνη περίοδο (περίπου ετησίως: 7 000 EUR),
Παρτίδα 4: έντυπο υλικό για τη στήριξη εκστρατειών και άλλων πρωτοβουλιών δημοσίων σχέσεων: έντυπο
διαφημιστικό υλικό με το κατάλληλο λογότυπο όπως βιβλιαράκια (A4 ή A5, 8–12 σελίδες, 2–4 χρώματα
σε γυαλιστερό χαρτί), φυλλάδια (A4 δίπτυχα, 2–4 χρώματα σε γυαλιστερό χαρτί), φάκελοι (A4 φάκελοι
αρχειοθέτησης, 2–4 χρώματα, ανθεκτικοί), CD, ενημερωτικά δελτία (A4 διπλής όψης, 2–4 χρώματα σε
γυαλιστερό χαρτί), αφίσες (A1, A3), κλπ. Μέγιστη εκτιμώμενη αξία 32 000 EUR για 48μηνη περίοδο (περίπου
ετησίως: 8 000 EUR).
Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 0,00 EUR και 160 000 EUR.
II.2.2)

Επιλογές:
Όχι.

II.3)

Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης:
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης).

Πληροφορίες για τις παρτίδες
Παρτίδα 1
Τίτλος: Παροχή εταιρικού εκθεσιακού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού) για χρήση σε διάφορους
τύπους εκδηλώσεων
1)

Σύντομη περιγραφή:
Ο ανάδοχος θα παράσχει μια σειρά ενοτήτων εκθεσιακού εξοπλισμού που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες
διαφόρων εκδηλώσεων και περιστάσεων όπως ορίζεται κατωτέρω:
— μόνιμες εκθέσεις στα γραφεία του Eurofound στο Δουβλίνο και τις Βρυξέλλες,
— μικρές και μεσαίες εκθέσεις εκτός των εγκαταστάσεων του Eurofound,
— διαφημιστικές δυνατότητες για τις εκδηλώσεις του Eurofound και για τη συμμετοχή του Eurofound σε
εκδηλώσεις τρίτων. Ο ανάδοχος θα παράσχει εκθεσιακό εξοπλισμό και μικρότερες προμήθειες (ταινίες, τάπητες
τοίχου, καλύμματα τραπεζιού κ.λπ.) για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών κατόπιν συζήτησης με το Eurofound
σχετικά με το σχεδιασμό, το λογότυπο και τις προθεσμίες. Τυχόν είδη που καταστρέφονται λόγω φθοράς,
μεταφοράς ή άλλων συνθηκών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα επισκευάζονται ή θα αντικαθίστανται
από τον ανάδοχο με το συμφωνηθέν κόστος. Ο εξοπλισμός θα μεταφέρεται στο χώρο της εκδήλωσης,
θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται από το προσωπικό του Eurofound που συμμετέχει στην
εκδήλωση. Εκτός από την ευκολία στη χρήση και την οπτική ελκυστικότητα, η σειρά πρέπει να έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
— όλα τα στοιχεία είναι συμβατά ούτως ώστε να λειτουργούν μαζί και χωριστά,
— συμπληρωματικά στοιχεία μπορούν να προστίθενται σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον χρειαστεί,
— πρόσθετα στοιχεία διατίθενται εύκολα,
— οι ενότητες προσαρμόζονται εύκολα σε διάφορες θεματολογίες, ήτοι τα μεμονωμένα πλαίσια μπορούν να
αλλάζουν ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του Eurofound,
— τα στοιχεία είναι ανθεκτικά και μπορούν να υφίστανται τακτικές μετακινήσεις,
— τα στοιχεία είναι ελαφρά ούτως ώστε να μην είναι υπερβολικά επίπονη η μεταφορά ή η συναρμολόγησή τους,
— υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών, ηχητικών και φωτιστικών στοιχείων,
— διατίθεται χώρος που κλειδώνει για την ασφαλή αποθήκευση του υλικού.

2)

Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
22100000, 36144000, 74422000, 78190000.
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3)

Ποσότητα ή εύρος:
Εκθεσιακός εξοπλισμός: διετής αγορά σειράς ενοτήτων εκθεσιακού εξοπλισμού που είναι ευέλικτες στη χρήση
σε μικρότερους ή μεγαλύτερους χώρους, παροχή σχεδιασμού και σήμανσης πλαισίων κ.λπ. ανάλογα με το
εταιρικό ύφος και τη θεματική εστίαση του Eurofound, φωτισμός και οπτικοακουστικά στοιχεία ανάλογα με
τις απαιτήσεις, παροχή ορισμένων στοιχείων κατά παραγγελία για μεμονωμένες περιστάσεις. Ο εξοπλισμός
θα μεταφέρεται, θα συναρμολογείται και θα αποσυναρμολογείται από το προσωπικό του Eurofound που θα
παρίσταται στην εκάστοτε εκδήλωση.
Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 0,00 EUR και 40 000 EUR.

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση:
Διάρκεια: 48 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.

Παρτίδα 2
Τίτλος: Παροχή μισθωμένων κατασκευών, οι οποίες διαμορφώνονται για συγκεκριμένες εκδηλώσεις
1)
Σύντομη περιγραφή:
Ο ανάδοχος θα παρέχει (με μίσθωση, ενοικίαση, κ.λπ.) κατασκευές για μεμονωμένες ειδικές εκδηλώσεις, οι
οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις περιστάσεις που ορίζονται κατωτέρω. Ορισμένα στοιχεία
του εξοπλισμού μπορεί να αγοραστούν από το Eurofound, ενώ άλλα στοιχεία όπως πλαίσια, οθόνες και άλλα
ηλεκτρονικά μέρη θα παραμείνουν ιδιοκτησία του αναδόχου:
— Μεγάλες έκτακτες εκθέσεις για τις οποίες τα μικρότερα εκθεσιακά περίπτερα του Eurofound είναι ανεπαρκή,
— Μεμονωμένες εκδηλώσεις για την προώθηση συγκεκριμένου μηνύματος/εικόνας, των οποίων ο εξοπλισμός
δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά,
— Εκδηλώσεις με μεγάλο στοιχείο ηλεκτρονικής παρουσίας όπου απαιτούνται 2 ή περισσότερες οθόνες
προβολής ως αναπόσπαστο στοιχείο του εκθεσιακού χώρου του Eurofound. Ο ανάδοχος θα παράσχει τον
εκθεσιακό εξοπλισμό για τις εκδηλώσεις κατόπιν συζήτησης με το Eurofound όσον αφορά το σχεδιασμό, τη
σήμανση και τις προθεσμίες. Κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 2 τέτοιες εκδηλώσεις ετησίως. Ο ανάδοχος θα
σχεδιάζει, θα μεταφέρει, θα συναρμολογεί και θα αποσυναρμολογεί τις κατασκευές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
2)

Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
22100000, 36144000, 74422000, 78190000.

3)

Ποσότητα ή εύρος:
Εκθεσιακός εξοπλισμός: σχεδιασμός εκθεσιακών κατασκευών για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που να
διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του Eurofound για μία σειρά μεγάλων εκθέσεων στα
κράτη μέλη. Μολονότι δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία εγγύηση όσον αφορά τον αριθμό εκδηλώσεων, στις
οποίες θα συμμετάσχει το Ίδρυμα, ή όσον αφορά τη φύση/κλίμακα των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης, δεν θα παραγγέλλονται περισσότερες από 2 ανάλογες κατασκευές ετησίως. Ο υποψήφιος
θα αποθηκεύει, θα μεταφέρει και θα συναρμολογεί τον εκθεσιακό εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ιδρύματος.
Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 0,00 EUR και 60 000 EUR.

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση:
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης).

Παρτίδα 3
Τίτλος: Παροχή διαφημιστικών ειδών με εταιρική σήμανση, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως δώρα στα κοινά-στόχους
1)
Σύντομη περιγραφή:
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Ο ανάδοχος θα παράσχει σειρά διαφημιστικών ειδών με εταιρική σήμανση, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως
δώρα σε στοχευμένα κοινά. Τα εν λόγω αντικείμενα, τα οποία θα φέρουν το λογότυπο του Eurofound και θα είναι
κατάλληλα για έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα διακρίνονται κυρίως σε 3 κατηγορίες:
1. δώρα μικρότερης αξίας για συνέδρια και άλλες διαφημιστικές εκδηλώσεις,
2. αντικείμενα μεσαίας αξίας που μπορούν να παρέχονται σε ιδιώτες,
3. εταιρικά δώρα στην υψηλότερη κλίμακα της διαφημιστικής εκστρατείας, όπως στυλό ποιότητας, δερμάτινα
είδη.
2)

Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
22100000, 36144000, 74422000, 78190000.

3)

Ποσότητα ή εύρος:
Ο ανάδοχος θα παράσχει σειρά διαφημιστικών ειδών με εταιρική σήμανση, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως
δώρα σε στοχευμένα κοινά. Τα εν λόγω αντικείμενα, τα οποία θα φέρουν το λογότυπο του Eurofound και θα είναι
κατάλληλα για έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα διακρίνονται κυρίως σε 3 κατηγορίες:
1. δώρα μικρότερης αξίας (μεταξύ 3 EUR–6 EUR) για συνέδρια και άλλες διαφημιστικές εκδηλώσεις. Θα πρέπει
να υπάρχει προσφορά για 100 και 500 τεμάχια,
2. αντικείμενα μεσαίας αξίας μεταξύ 25 EUR–30 EUR που μπορούν να παρέχονται σε ιδιώτες. Θα πρέπει να
υπάρχει προσφορά για ποσότητα 50 τεμαχίων,
3. εταιρικά δώρα στην υψηλότερη κλίμακα της διαφημιστικής εκστρατείας (αξίας μεταξύ 80 EUR–100 EUR),
όπως στυλό ποιότητας, δερμάτινα είδη, κ.λπ. Θα πρέπει να υπάρχει προσφορά για ποσότητα 20 τεμαχίων.
Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 0,00 EUR και 28 000 EUR.

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση:
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης).

Παρτίδα 4
Τίτλος: Παροχή έντυπου διαφημιστικού υλικού για την υποστήριξη εκστρατειών ή άλλων συμφωνημένων πρωτοβουλιών
δημοσίων σχέσεων
1)
Σύντομη περιγραφή:
Ο ανάδοχος θα παράσχει μια σειρά έντυπου διαφημιστικού υλικού για την υποστήριξη διαφημιστικών
εκστρατειών ή άλλων συμφωνημένων πρωτοβουλιών δημοσίων σχέσεων. Το εν λόγω έντυπο υλικό μπορεί να
περιλαμβάνει βιβλιαράκια, φυλλάδια, φακέλους με το λογότυπο του Ιδρύματος, CD, ενημερωτικά δελτία, αφίσες,
κλπ.
2)

Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
22100000, 36144000, 74422000, 78190000.

3)

Ποσότητα ή εύρος:
Έντυπο υλικό για τη στήριξη εκστρατειών και άλλων συμφωνημένων πρωτοβουλιών δημοσίων σχέσεων:
έντυπο διαφημιστικό υλικό με το κατάλληλο λογότυπο όπως:
— βιβλιαράκια (A4 ή A5, 8–12 σελίδες, 2–4 χρώματα σε γυαλιστερό χαρτί),
— φυλλάδια (A4 δίπτυχα, 2–4 χρώματα σε γυαλιστερό χαρτί),
— φάκελοι με το λογότυπο (A4 φάκελοι αρχειοθέτησης, 2–4 χρώματα, ανθεκτικοί)
— CD,
— ενημερωτικά δελτία (A4 διπλής όψης, 2–4 χρώματα σε γυαλιστερό χαρτί),
— αφίσες (A1, A3) κλπ. Θα πρέπει να παρέχονται προσφορές για ποσότητες 100, 500 και 1 000+ τεμαχίων.
Εκτιμώμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ:
Εύρος: μεταξύ 0,00 EUR και 32 000 EUR.
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Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση:
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης).

Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης
III.1)
Προϋποθέσεις σχετικές με τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
Άνευ αντικειμένου.

III.1.2)

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και διακανονισμός πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που
τους διέπουν:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.3)

Νομική μορφή που θα πρέπει να περιβληθεί όμιλος οικονομικών παραγόντων, εφόσον ανατεθεί σε
αυτόν η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Όχι.

III.2)

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών παραγόντων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων που έχουν
σχέση με την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
τα κριτήρια αποκλεισμού που αναφέρονται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να πληρούνται
από τους υποψηφίους.

III.2.2)

Χρηματοοικονομική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας πρέπει να παρασχεθούν τα κάτωθι:
(α) δήλωση της τράπεζας του υποψηφίου που να αναφέρει την καλή οικονομική βιωσιμότητα της εν λόγω
εταιρείας ή απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων,
(β) ισολογισμοί ή περιλήψεις ισολογισμών τουλάχιστον των 2 τελευταίων οικονομικών ετών, για τα οποία έχουν
κλείσει οι λογαριασμοί, σε περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών υπαγορεύεται από το εταιρικό δίκαιο
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος,
(γ) δηλώσεις του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών από την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών
σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 3 τελευταία οικονομικά έτη.

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
α. Κατάλογος αναφορών και παραδειγμάτων (ήτοι σχεδιασμός και καλλιτεχνική δημιουργία) πρόσφατων
εργασιών στον τομέα της εταιρικής προώθησης, οι οποίες σχετίζονται με τις απαιτήσεις των διαφόρων παρτίδων
που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση,
β. Πλήρης περιγραφή της οργανωτικής δομής, από την οποία να αποδεικνύεται:
— η διάθεση επαρκών ανθρωπίνων πόρων (συμπεριλαμβανομένου εφεδρικού προσωπικού) για την παροχή
των υπηρεσιών καθ' όλη τη συμβατική περίοδο, καθώς και η τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών,
με λεπτομερή περιγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού που διατίθενται για την παροχή των
υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω. γ. Βιογραφικά σημειώματα που να αναφέρουν τα επαγγελματικά και
ακαδημαϊκά προσόντα των μελών της βασικής ομάδας που θα συμμετέχουν στο σχέδιο.
Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής καθώς και η γλώσσα της χώρας στην οποία
πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες.
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III.2.4)

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα:
Όχι.

III.3)

Προϋποθέσεις σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)

Ένδειξη εάν η εκτέλεση των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Όχι.

III.3.2)

Ένδειξη εάν οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να αναφέρουν τα ονοματεπώνυμα και τα επαγγελματικά
προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Ναι.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας:
Ανοικτή.

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα κάτωθι κριτήρια:
1. κατανόηση των απαιτήσεων της σύμβασης, βαρύτητα: 30,
2. εύρος, δημιουργικότητα και ποιότητα των προτεινόμενων υπηρεσιών σχεδιασμού, βαρύτητα: 30,
3. διασφάλιση της ποιότητας των προτεινόμενων υπηρεσιών, βαρύτητα: 20,
4. προθεσμία παράδοσης μετά την έγκριση της καλλιτεχνικής πρότασης για κάθε παρτίδα, βαρύτητα: 20,
5. Όταν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλογής, η προσφορά θα αξιολογηθεί
με βάση τα κριτήρια ανάθεσης. Η κατακύρωση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με βάση την ποιότητα
της πρότασης και το κόστος που, κατά την κρίση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών
Διαβίωσης και Εργασίας, ανταποκρίνονται περισσότερο στην απαραίτητη οικονομική και τεχνική ικανότητα.
Στο τελικό στάδιο (σύγκριση τιμών προσφοράς) θα προκριθούν μόνον οι προσφορές που συγκεντρώνουν
τουλάχιστον 70 % της συνολικής βαθμολογίας. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αυτό σημαίνει η προσφορά με τον καλύτερο συνδυασμό ποιότητας/τιμής.

IV.2.2)

Ένδειξη για το εάν θα υπάρξει ηλεκτρονική δημοπρασία:
Όχι.

IV.3)

Πληροφορίες διοικητικής φύσεως

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς του αρχείου της αναθέτουσας αρχής:
08/0317/01.

IV.3.2)

Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εις) σχετικά με την ίδια σύμβαση:
Προκήρυξη βάσει προφίλ αγοραστή: αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 2007/S 178-217139 της 15.9.2007.

IV.3.3)

Όροι για τη χορήγηση των εγγράφων διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων ή του
περιγραφικού εγγράφου:
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων των εγγράφων ή για την πρόσβαση στα έγγραφα:
17.6.2008 (12:00).
Χορήγηση των εγγράφων έναντι αντιτίμου: όχι.

IV.3.4)

Προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
26.4.2008 (17:00).

IV.3.6)

Γλώσσα(ες) σύνταξης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Αγγλικά.

IV.3.7)

Ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών:
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Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την προθεσμία παραλαβής των προσφορών).
IV.3.8)

Όροι αποσφράγισης των προσφορών:
8.7.2008 (11:00).
Τόπος: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ιρλανδία.
Πρόσωπα δικαιούμενα να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: ναι.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Eurofound στις 15.7.2008 και ώρα 11:00 (μέση ώρα
Γκρήνουιτς), αίθουσα MB 0/38. 1 εκπρόσωπος ανά υποψήφιο μπορεί να παραστεί στην αποσφράγιση των
προσφορών με την ιδιότητα του παρατηρητή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώσουν εκ των προτέρων
την κ. May-Britt Billfalk, εάν σκοπεύουν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.

Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.1)
Ένδειξη εάν η σύμβαση έχει περιοδικό χαρακτήρα:
Όχι.
VI.2)

Ένδειξη εάν η σύμβαση αφορά σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από κονδύλια της ΕΕ:
Όχι.

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Όροι υποβολής προσφορών: Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φάκελο των εγγράφων διαγωνισμού μέσω του διαδικτύου:
http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement/index.htm. Τα έγγραφα διαγωνισμού διατίθενται επίσης
από το Ίδρυμα. Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο αποστολής του ενημερωτικού
πακέτου, δηλαδή σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην κ. May-Britt Billfalk
ταχυδρομικά, μέσω φαξ [(353-1) 282 64 56/42 09] ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mbi@eurofound.europa.eu),
παραθέτοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του ατόμου/οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση. Υποβολή προσφορών: οι
προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα εσωκλείεται
σε δεύτερο σφραγισμένο φάκελο. Ο εσωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Invitation to tender
No. 08/0317/01. For the attention of May-Britt Billfalk. Tender from (ονοματεπώνυμο υποψήφιου). Not to be
opened by the mail service. To be opened by the opening committee only». Σημείωση: Σε περίπτωση που
χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, πρέπει να σφραγιστούν με κολλητική ταινία, η οποία θα φέρει την
υπογραφή του αποστολέα. Η υποβολή προσφορών μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή
και καθιστά τις προσφορές άκυρες. Ενημερωτικά: Η έκβαση του προηγούμενου διαγωνισμού (ΕΕ 2007/S
178-217139) ήταν μια απόφαση μη ανάθεσης.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Υπεύθυνη υπηρεσία για διαδικασίες προσφυγής:
Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Τηλ. (352) 43
03-1. Φαξ (352) 43 37 66. E-mail: cfi.registry@curia.eu.int. URL: http://curia.eu.int.
Υπεύθυνη υπηρεσία για διαδικασίες διαμεσολάβησης:
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 1 Avenue du President Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex.
Τηλ. (33) 388 17 23 13. Φαξ (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int.

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες για την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών:
εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο
προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα
ούτε την αναστολή της εν λόγω περιόδου ούτε την έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών.

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:
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