Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ: 197

Θέμα: Επανάληψη Πρόσκλησης για την διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΜαιώνΜαιευτών Αθήνας & General Meeting of European Midwives Association”

Απόφαση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών, έχοντας υπόψη:
Την από 04/04/2017 απόφαση της 8ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΣΕΜΜΑ,
Την από 09/05/2017 απόφαση της 10ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΣΕΜΜΑ,
Την από 05/09/2017 απόφαση της 17ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΣΕΜΜΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας και επαναλαμβάνει την προκήρυξη,
πρόσκληση - πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από τεχνική και
οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου - Οργανωτικού γραφείου που θα αναλάβει τη
διοργάνωση και τη διαχείριση του ««14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ &
GENERAL MEETING OF EUROPEAN MIDWIVES ASSOCIATION».
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση αυτή πρέπει να υποβάλλουν προσφορές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα εις την παρούσα προκήρυξη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες
πολιτικές εφημερίδες, ήτοι την 25η Σεπτεμβρίου 2017 και το αργότερο μέχρι ώρα 14.00’ της ημέρας
αυτής. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 27η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ.
στα γραφεία του Συλλόγου Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως, ή
με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, εις τα γραφεία του Συλλόγου, Αριστ. Παππά
2, 115 21 Αθήνα, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω
διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής ο Σύλλογος λαμβάνει υπόψη τη σφραγίδα ταχυδρομείου και ουδεμία ευθύνη φέρει για τον
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου:
www.semma.gr
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης, οι
οποίο περιλαμβάνονται στα Μέρη και παραρτήματα που ακολουθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και
οικονομική άποψη προσφορά για την τη διοργάνωση και τη διαχείριση του ««14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & GENERAL MEETING OF EUROPEAN MIDWIVES
ASSOCIATION».
Τόπος Παράδοσης: Γραφεία του Συλλόγου, Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα
Διάρκεια της σύμβασης: Δεκαέξι (16) μήνες
Διάρκεια ισχύος των προσφορών: Τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και
σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως:
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α
1. Η διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και
οικονομική άποψη προσφορά για τη διοργάνωση και τη διαχείριση του «14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & GENERAL MEETING OF EUROPEAN MIDWIFE
ASSOCIATION».
2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση για τη διοργάνωση
και τη διαχείριση του Συνεδρίου.
4. Διάρκεια Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου είναι Δεκαέξι (16) μήνες και αφορά αποκλειστικά
τη διοργάνωση του ως άνω Συνεδρίου στη διάρκεια του έτους 2018. Ωστόσο, ο Σύλλογος έχει τη
δυνατότητα να παρατείνει την ανάθεση του έργου για δύο (2) ακόμα έτη μετά το 2018, για τη
διοργάνωση του Συνεδρίου στη διάρκειά τους, με κοινή απόφασή του με τον ανάδοχο που θα
επιλεγεί.
5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει:
5.1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.
5.2. Προσφορές για μέρος του έργου που ορίζει η προκήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες
5.3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα αντίτυπο που θα τεθεί εις τον ίδιο φάκελο
προσφοράς σφραγισμένο. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
5.4. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις (με κεφαλαία):
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ «14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & GENERAL MEETING OF EUROPEAN MIDWIVES
ASSOCIATION».
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ για την ανάθεση:
Οι δεσμευτικές προϋποθέσεις, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόταση κάθε υποψήφιας εταιρείας
είναι οι εξής:
1. Να αναλαμβάνει με την πρότασή της την πλήρη ευθύνη για όλα τα οικονομικά, πρακτικά και
τεχνικά ζητήματα και για όλα τα εμπορικά θέματα τα σχετικά με την διοργάνωση και να
αναλάβει όλες τις δαπάνες σχεδίασης και υλοποίησης της διοργάνωσης και εν γένει όλο το
κόστος της, με ελάχιστες εγγυημένες παροχές και πλήρη ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου
σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το κόστος της διοργάνωσης από τα έσοδα.
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2. Να είναι με βάση το καταστατικό του και τους κανονισμούς του ΕΟΦ «Οργανωτής
Επιστημονικών Συνεδρίων» (“PCO”), και μέλος μιας εκ των επαγγελματικών ενώσεων
οργανωτών συνεδρίων (HATA, HAPCO).
3. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοργάνωση μεγάλων (άνω των 1.000 ατόμων)
εκδηλώσεων στο χώρο της υγείας, ομοίως δε, να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη
διοργάνωση και λειτουργία εκθέσεων, με μεγάλη συμμετοχή εκθετών με περίπτερα,
αποδεικνυόμενη από προηγούμενες διοργανώσεις που έχει αναλάβει και που θα αποτελεί
σημαντικό κριτήριο επιλογής.
Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, για την πλήρη τεχνική, οικονομική υποστήριξη και
οργάνωση του Συνεδρίου από την προετοιμασία του και μέχρι την ολοκλήρωσή του, θα ληφθούν
υπόψη τα κατωτέρω κριτήρια, μη περιοριστικώς αναφερόμενα.
 Να αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις και να διαθέτει αποδεδειγμένη δυνατότητα για την
οργάνωση και λειτουργία του συνεδριακού - επιστημονικού τμήματος της διοργάνωσης, του
εκθεσιακού-εμπορικού τμήματός της και της προβολής της με κατάλληλα και επαρκή μέσα.
 Να διαθέτει επαρκές προσωπικό, με εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία μεγάλων
διοργανώσεων στον τομέα της υγείας, το οποίο να καλύπτει όλες τις διαφορετικές ανάγκες της
διοργάνωσης (επικοινωνία-προβολή, ανεύρεση χορηγών, λειτουργία συνεδρίου,
γραμματειακή υποστήριξη, εκθεσιακές κατασκευές και λειτουργία, λογιστική υποστήριξη κλπ).
 Να διαθέτει ισχυρή επικοινωνιακή δυνατότητα για την προβολή της διοργάνωσης προς το
σύνολο τω συλλόγων μαιών-μαιευτών, πανελλαδικά, καθώς και προς δημοσιογράφους και
ΜΜΕ στο χώρο της υγείας.
 Να διαθέτει φερεγγυότητα, αποδεικνυόμενη από προηγούμενες συνεργασίες, όσον αφορά
την εκτέλεση του έργου και τις οικονομικές του δοσοληψίες.
 Να έχει συνεργαστεί επιτυχώς στο παρελθόν με θεσμικούς φορείς (π.χ. ιατρικούς συλλόγους
κλπ), ως ανάδοχος συνεδρίων και εκδηλώσεων, επιπρόσθετα δε η γενικότερη δραστηριότητά
του να μην έχει ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά προς τη δραστηριότητα των Επιστημονικών
Συλλόγων Μαιών-Μαιευτών.
 Να προσφέρει εγγυημένο ποσό στους διοργανωτές, ανεξαρτήτως της κερδοφορίας ή ζημίας
της οργάνωσης.
Για την επιλογή της αναδόχου εταιρείας θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο βαθμός
ανταπόκρισης των υποψηφίων σε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην
εμπειρία, συνολικά και συνδυαστικά, καθώς και η εμπειρία από προηγούμενες συνεργασίες, ήτοι
η συνέπεια στην εκτέλεση του έργου και των οικονομικών της όρων.
7. Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να
κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό ή να αποκλείσει οιονδήποτε ενδιαφερόμενο ακόμα και τον
πλειοδότη, και ιδίως σε περίπτωση που από προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τον πλειοδότη
η σύμβαση κριθεί μη επωφελή για τον Σύλλογο, εάν το κρίνει απαραίτητο, με αιτιολογημένη
απάντησή του προς τους ενδιαφερόμενους.
8. Η υποβολή προσφορών από τους Πλειοδότες συνιστά πλήρη αποδοχή και συνομολόγηση όλων
των όρων της παρούσας και παραίτηση από το δικαίωμα προσφυγής κατά των όρων αυτής.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους
και σφραγισμένους φακέλους :
Α. Φάκελο που θα περιλαμβάνει
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/A' 75, εις την οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού και ότι ο υποψήφιος:
 δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
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είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990.
 δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων.
 δεν τελεί σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα
άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών, εφ΄ όσον του ζητηθούν, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν
στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Οι ενδιαφερόμενοι, θα καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό εγγυητική επιστολή τραπέζης ποσού 5.000 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης
αρνηθεί μετά την κατακύρωση σε αυτόν να εκτελέσει το έργο, η δοθείσα εγγύηση συμμετοχής του
εκ 5.000 ΕΥΡΩ θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
Αθήνας, στον οποίο θα περιέρχεται οριστικά το ποσό αυτό ως εύλογη ποινική ρήτρα και
αποζημίωση. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ συγκεκριμένου πλειοδότη και την
υπογραφή σύμβασης, θα επιστρέφεται άμεσα η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
3. Αποδεικτικό ότι είναι μέλος επαγγελματικής ενώσεως οργανωτών συνεδρίων (HATTA ή HAPCO)
4. Αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας του, στη διοργάνωση μεγάλων (άνω των 1.000 ατόμων)
εκδηλώσεων στον τομέα της υγείας και στη διοργάνωση και λειτουργία εκθέσεων, με μεγάλη
συμμετοχή εκθετών με περίπτερα και γενικά της ανταπόκρισης στα κριτήρια αξιολόγησης ως
ανωτέρω.

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, που θα
περιλαμβάνει μόνο το εγγυημένο ποσό απόδοσης του προσφέροντα προς τον Σύλλογο.

ΜΕΡΟΣ Β
1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εξήντα (60) ημέρες από την
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
2.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
2.2. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν συμπεριλάβει όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω
αποδεικτικά (υπεύθυνη δήλωση, εγγυητική επιστολή και τα αποδεικτικά των προϋποθέσεων)
2.3. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα αποσφραγισθεί μόνον εφόσον είναι πλήρεις και
αποδεκτοί οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται.
2.4. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο
παραδίδει προς έγκρισης στο ΔΣ του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας.
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από συσταθείσα για το σκοπό αυτό επιτροπή
Διενέργειας – Αξιολόγησης. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Συλλόγου
Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με τα ως άνω
αναφερόμενα κριτήρια κατακύρωσης.
3.2. Η προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
α) Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί,
β) Είναι εκπρόθεσμη,
γ) Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
δ) Δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια που έχουν τεθεί και συνολικά τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄.
ε) Γίνεται για ένα μέρος μόνο του έργου.
3.3. Η αξιολόγηση θα κριθεί με βάση τη βαρύτητα των κριτηρίων και την διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης προσφορών, όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα Β' της παρούσας.
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή του Πλειοδότη και η κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο είναι
υπεύθυνο και για την παραλαβή του έργου.
5. ΡΗΤΡΕΣ Για κάθε παράβαση των όρων του διαγωνισμού και των προδιαγραφών, αντίστοιχα δε και
της Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Πλειοδότη, θεωρούμενης ως παράβασης και της έλλειψης
ή μη προσήκουσας τήρησης οιασδήποτε εκ των ζητουμένων και εύλογα προσδοκώμενων εις το
πλαίσιο των ως άνω ζητούμενων υπηρεσιών και προδιαγραφών, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα
καταγγελίας της συμβάσεως και αποζημιώσεως.
6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας έχει το δικαίωμα
να κατακυρώσει ή όχι το διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή του, να τον αναβάλλει,
να τον ματαιώσει ή να τον επαναλάβει κατά την κρίση του.
7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Απαγορεύεται η εκχώρηση της προσφοράς υπηρεσιών σε τρίτους.
8. ΡΗΤΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Διευκρινίζεται ρητά ότι ο Πλειοδότης θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη από
κάθε συναλλαγή, από κάθε υποχρέωση και κάθε γεγονός που μπορεί να αφορά στην ανάληψη και
εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών, από αυτό και για τις οποιεσδήποτε σχετικές συνέπειες, ενώ
ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας δεν φέρει καμία υποχρέωση και καμία ευθύνη
έναντι οποιουδήποτε, για τις πράξεις και τις παραλείψεις του πλειοδότη, των συνεργατών του και
κάθε είδους βοηθών του.
9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας διενέργειας του έως την
κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης, η
οποία αποφαίνεται οριστικά προς αυτές. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εγγράφως κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ή εντός 24 ωρών
από την λήξη της διενέργειας του.
10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί εις τον ιστοτόπο του Συλλόγου Επιστημόνων
Μαιών-Μαιευτών Αθήνας ενώ περίληψή της θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες πολιτικές
εφημερίδες. Η παρούσα επίσης θα διανέμεται από τα γραφεία του Συλλόγου εις οιονδήποτε
ενδιαφερόμενο εκδηλώσει ενδιαφέρον κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου : Αθήνα
Διάρκεια: Τέσσερις (4) ημέρες, Πέμπτη απόγευμα – Κυριακή μεσημέρι
Χρόνος διεξαγωγής: 27-30 Σεπτεμβρίου ή 4-7 Οκτωβρίου 2018
Συνεδριακοί Χώροι:
• Μία αίθουσα των 400-500 ατόμων, για 4 ημέρες
• Μία αίθουσα χωρητικότητας περίπου 100-150 ατόμων, για 2 ημέρες για διεξαγωγή κλινικών
φροντιστηρίων
• Μία αίθουσα χωρητικότητας περίπου 50 ατόμων, για 2 ημέρες (διεξαγωγή General meeting of
European Midwives Association)
• Εκθεσιακός χώρος για γραμματεία, εκθεσιακό τμήμα, χώρος για e-posters με ασύρματη
πρόσβαση στο Internet και διάθεση καφέ κατά την έναρξη και τα διαλείμματα κάθε ημέρας.
Υπολογιζόμενος αριθμός Συνέδρων: 1.000
Οικονομική διαχείριση: Από το Οργανωτικό Γραφείο

Β. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
1. Διαχείριση Γραμματείας/ Γραφιστικές υπηρεσίες/ Υπηρεσίες Επικοινωνίας / Διαχείριση
Περιλήψεων
• Επικοινωνία με αρμόδιες αρχές και διαχείριση αδειοδοτήσεων (ΕΟΦ/ΣΦΕΕ)
• Σχεδιασμός λογοτύπου Συνεδρίου
• Κατασκευή, διαχείριση, φιλοξενία ειδικής ιστοσελίδας για το συνέδριο, με δυνατότητα on line
εγγραφής και εξόφλησης και on line υποβολής abstract καθώς και δυνατότητα εισόδου με
κωδικό των συνέδρων για τις περιλήψεις εργασιών (book of abstracts).
• Σχεδιασμός & εκτύπωση (όπου αυτό χρειάζεται και δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή): αφίσα,
προκαταρκτικό πρόγραμμα, προσκλήσεις τελετής έναρξης, badges (ταυτότητες) με lanyards
συνέδρων και εκθετών, τελικό πρόγραμμα
• Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή newsletters στην database της ΣΕΜΜΑ, σε τακτά
χρονικά διαστήματα, τα οποία θα καθοριστούν στην φάση υλοποίησης.
• Report προόδου εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου (μηνιαίο &
εβδομαδιαίο κατά τους 3 τελευταίους μήνες προ του συνεδρίου)
• Αφισοκόλληση στα μαιευτήρια Αθήνας και αποστολή της σε μαιευτήρια υπόλοιπων πόλεων.
• Σήμανση του συνεδρίου στον συνεδριακό χώρο
• Εξεύρεση και Διαχείριση χορηγών
• Εξεύρεση χορηγών επικοινωνίας, αποστολή δελτίων τύπου
• Συνέντευξη τύπου την παραμονή του συνεδρίου
• Υποδοχή περιλήψεων σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας
• Αποστολή-παραλαβή περιλήψεων προς και από την Επιστημονική Επιτροπή, σε ηλεκτρονική
μορφή
• Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους συγγραφείς για επιβεβαίωση λήψης, έγκριση/απόρριψη,
λεπτομέρειες παρουσίασης
• Δημιουργία του τελικού προγράμματος παρουσίασης e-poster, σε συνεργασία με την
Επιστημονική Επιτροπή
Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών Αθηνών, Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα, τηλ: 210 6429675

6

2. Λειτουργία συνεδρίου / Γραμματεία / Οπτικοακουστικά μέσα / e-posters / Υλικά συνέδρων
• Μηχανογραφημένη λειτουργία γραμματείας: τμήμα προεγγραφών, επιτόπου εγγραφών,
προσκεκλημένων ομιλητών
• Έλεγχος εισόδου στις δύο αίθουσες
• Σημάνσεις συνεδριακού χώρου και αιθουσών
• Κάλυψη των δύο αιθουσών με έναν τεχνικό ανά αίθουσα και πλήρη οπτικοακουστικό
εξοπλισμό (μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση, σταθερά και ασύρματα μικρόφωνα, οθόνη,
data-Projector, laptop, λειτουργία δικτύου για παράλληλη παραλαβή παρουσιάσεων
ομιλητών). Επίσης βασικό εξοπλισμό στην αίθουσα του meeting EMA.
• Λειτουργία συστήματος ταυτόχρονης μετάφρασης στην κεντρική αίθουσα και μεταφραστής,
για μετάφραση αγγλικά-ελληνικά-αγγλικά, στη διάρκεια ενός τρίωρου για τις δύο ημέρες
(μεταφραστική καμπίνα, δέκτες για 500 άτομα, γραμματεία διανομής δεκτών).
• Υλικά συνέδρων (folder, μπλοκ, στυλό, κονκάρδα συνέδρου (barcode, lanyard), τελικό
πρόγραμμα συνεδρίου (πολυσέλιδο έντυπο με πρόγραμμα συνεδρίου και e-posters). Η
Βεβαίωση Παρακολούθησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email κάθε συνέδρου.
• Χάραξη εκθεσιακού χώρου και χώρου e-posters
• Εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία των e-posters
• Κατασκευή εκθεσιακών χώρων για τους εκθέτες που θα το ζητήσουν.
3. Φιλοξενία ομιλητών General meeting / Κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου
• Ανάληψη της διαδικασίας κρατήσεων 40 δωματίων (όχι όμως και τη δαπάνη τους) για τη
διαμονή των συμμετεχόντων στο General meeting στο ξενοδοχείο διεξαγωγής ή σε ξενοδοχείο
που βρίσκεται κοντά στον χώρο διεξαγωγής.
• Κόστος διαμονής 3 ομιλητών για μία διανυκτέρευση, σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό.
• Επισιτιστικές ανάγκες General meeting (δύο διαλείμματα καφέ και ένα light lunch ανά ημέρα
για δύο ημέρες για 40 άτομα).
• Επίσημο δείπνο την Παρασκευή βράδυ για συμμετέχοντες στο meeting ΕΜΑ και το Διοικητικό
Συμβούλιο ΣΕΜΜΑ (60 άτομα)
• Επισιτιστικές ανάγκες του συνεδρίου, για όλους τους συνέδρους, ως εξής:
 Διαλείμματα καφέ, δύο κάθε ημέρα
 Light lunches (finger food και αναψυκτικό), τις τρεις πρώτες ημέρες
Επίσης, την οργάνωση Δείπνου το βράδυ του Σαββάτου. Το δείπνο θα είναι προαιρετικό για τους
συνέδρους και θα έχει κόστος επιπλέον από το ποσό εγγραφής.
4. Επισημάνσεις
• Το Συνέδριο ανατίθεται σε Γραφείο οργάνωσης το οποίο αναλαμβάνει να προχρηματοδοτήσει
το Συνέδριο, καλύπτοντας όλα τα έξοδά του, και εισπράττοντας αντίστοιχα έσοδα από τις
εγγραφές συνέδρων και από εταιρείες-χορηγούς και τέλος, να αποδώσει συγκεκριμένο
προσυμφωνημένο ποσό στην ΣΕΜΜΑ σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από κοινού.
• Το προτεινόμενο κόστος εγγραφής των συνέδρων θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά στην
οικονομική προσφορά για τις κατηγορίες: μαίες-μαιευτές, προπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι.
• Η ΣΕΜΜΑ θα πρέπει να γνωρίζει και να συμφωνεί με τα χορηγικά πακέτα που προετοιμάζει το
Γραφείο που θα αναλάβει το συνέδριο, και αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν εκτός των
περιπτέρων, των διαλειμμάτων καφέ, των badges, των καταχωρήσεων, των λοιπών κοινωνικών
εκδηλώσεων και την πώληση χρόνου μέχρι τριών δορυφορικών ομιλιών από εταιρείες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περιγραφή κριτηρίου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
i
Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής Προσφοράς - Προτεινόμενη
Μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου
ii
Προτεινόμενη ομάδα έργου (καταλληλότητα, βαθμός εμπλοκής, σαφήνεια
αρμοδιοτήτων και οργάνωση του έργου)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
iii Εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων στο χώρο της υγείας με συμμετοχή άνω
των 1.000 συνέδρων
iv Εμπειρία διοργάνωσης συνεδρίων με διεθνείς συμμετοχές καθώς και
εμπειρία σε θέματα μοριοδότησης συνέδρων
v Τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα διαδικτύου (επικοινωνία, εγγραφές
συνέδρων, abstracts, πλατφόρμα στη διάρκεια του συνεδρίου) και σε
δημιουργικά γραφιστικών & εκτυπώσεων
vi Γνώση και πελατολόγιο στο χώρο της υγείας και στο χώρο των ΜΜΕ και
δημοσιογράφων Υγείας, για την προβολή του συνεδρίου
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
vii Επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες που θα προσφερθούν από τον υποψήφιο
ανάδοχο
ΣΥΝΟΛΟ

Συντελεστής
Βαρύτητας (β)
45%
30%
15%
30%
10 %
5%
5%

10%
25%
25%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της εταιρίας με την επωνυμία ……………………………………

Έργο: Διοργάνωση και διαχείριση του 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ &
GENERAL MEETING OF EUROPEAN MIDWIVES ASSOCIATION»

Εγγυημένο ποσό απόδοσης του
προσφέροντα προς τον
Σύλλογο
(Καθαρό εγγυημένο ποσό που
θα εισρεύσει στον Σύλλογο μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή
άλλων επιβαρύνσεων)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………………….

…………………….

Για την ……………………….. (επωνυμία εταιρίας)

(σφραγίδα – υπογραφή)

Διευκρινίζεται ότι:
α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς
και ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αόριστη (π.χ. εναλλακτικές τιμές
βάσει αριθμού συμμετεχόντων), συνεπάγονται την απόρριψη της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα, συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης
τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων i έως vii θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο:
0 , Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
1 – 4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
5 – 8 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
9 - 10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:
 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές
και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται
ακατάλληλη για το έργο.
 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως
τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει
επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής
θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα),
κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των
μελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται
με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο
κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής
Προσφοράς.
Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως
καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων με
την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).
Σε συνέχεια η Επιτροπή προχωρεί στην τελική αξιολόγηση η οποία θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά ως εξής:
Αρχικά για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του
(Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος / υψηλότερη Οικονομική Προσφορά) x 10
όπου:
- Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το εγγυημένο ποσό απόδοσης του προσφέροντα
προς τον Σύλλογο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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- Υψηλότερη Οικονομική Προσφορά είναι το υψηλότερο εγγυημένο ποσό απόδοσης του
προσφέροντα προς τον Σύλλογο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (δηλαδή ο
Προσφέρων με το υψηλότερο εγγυημένο ποσό απόδοσης προς τον Σύλλογο, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).
Εν συνεχεία γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = ( 0.20 x Τ.Β.Ο.Π.) + ( 0.80 x Τ.Β.Τ.Π.)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.
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