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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230300-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
2022/S 085-230300

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11741
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. ΜΟΣΧΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promna@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132065877
Φαξ:  +30 2132065015
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.patt.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
nepps.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
Αριθμός αναφοράς: 160026

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79416000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του Έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό δράσεων τουριστικής προβολής και 
συμβολής στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής. 79416000 22462000

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 240 700.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39154100 Περίπτερα εκθέσεων
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 
υποστήριξη
72212224 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
72212517 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
72212783 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου
72314000 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων
72400000 Υπηρεσίες Διαδικτύου
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
79311300 Υπηρεσίες ανάλυσης αποτελεσμάτων ερευνών
79340000 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341400 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας
79413000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79416000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
79420000 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
79952000 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
22462000 Διαφημιστικό υλικό

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΤΤΙΚΗ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του Έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό δράσεων τουριστικής προβολής και 
συμβολής στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, σύμφωνα με 
το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η Σύμβαση δημοπρατείται ενιαία. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν 
προσφορά για το σύνολο του Έργου (για όλες τις Δέσμες Ενεργειών).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κατανόηση του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών (Ψηφιακών – Συμβουλευτικών - 
Λοιπών) που παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου / Στάθμιση: 28%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Δράσεις Τουριστικής Προβολής / Στάθμιση: 32%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αρχιτεκτονική, Υποσυστήματα και Ειδικά Εργαλεία της Πλατφόρμας e- DBRAVAM / 
Στάθμιση: 12%
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του Έργου - Μεθοδολογία Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου / Στάθμιση: 8%
Τιμή - Στάθμιση: 20%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 240 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης: Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης με τους 
ίδιους όρους, με συνακόλουθη αύξηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής σε ποσοστό έως και 
50% της σύμβασης, με αντίστοιχη εκτιμώμενη αξία, και έως εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ Περιφέρειας Αττικής. Προϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος αποτελεί η ύπαρξη 
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χρηματικού υπολοίπου του διαθέσιμου προϋπολογισμού της παρούσας και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η αναθέτουσα αρχή στέλνει εγκαίρως έγγραφη ενημέρωση 
προς τον ανάδοχο πριν την λήξη της σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης, ήτοι, 
αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χρόνος και λεπτομέρειες υλοποίησης αυτού.
Η αναθέτουσα αρχή, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μπορεί να εξαντλήσει ενδεχόμενο χρηματικό 
υπόλοιπο που θα προκύψει από τυχόν εκπτώσεις (εντός της Δέσμης Ενεργειών), χωρίς αλλαγή του οικονομικού 
αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/05/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/06/2022
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: π
Πόλη: α
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.patt.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΚΤ ΑΘΗΝΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promna@patt.gov.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.patt.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/04/2022
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