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Αθήνα, 24/09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2317
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: GEO ROUTES INSTITUTE N.P.O.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή
στελεχών της ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 στο 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας
του AgriBusiness Forum, με θέμα «Το μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων
στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» του Μέτρου 20 του προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0000534840

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ
ΠΑΑ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου:
«Συμμετοχή

στελεχών

της

ΕΥΔ

και

ΕΥΕ

ΠΑΑ

2014-2020

στο

4ο

διεθνές

συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 6-7
Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Το μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή &
πράσινη εποχή» στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη 2014-2020, με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως
ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 667Β’/03-032017), ως ισχύει.
Το AgriBusiness Forum είναι η ετήσια συνάντηση των ηγετών της αγροτικής βιομηχανίας
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην παραγωγή, μεταποίηση και
διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.
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Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες
επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση
συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής προτύπων για τον εκσυγχρονισμό της
αγροδιατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή στην κατανάλωση.
Προσκαλείται από τον Κατάλογο Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ, ο
οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GEO ROUTES INSTITUTE N.P.O.» να καταθέσει την
προσφορά του έως την 29/09/2021 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην
έδρα της υπηρεσίας, για την συμμετοχή στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και
Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 – 2020 (ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ) στο 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας
του AgriBusiness Forum που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 6-7 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «To
μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή». Εκτιμάται ότι ο
μέγιστος αριθμός που θα συμμετάσχει με φυσική παρουσία ανέρχεται μέχρι 20 άτομα ενώ με
διαδικτυακές συμμετοχές μέχρι 18 άτομα.
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 11.600 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.
Το εν λόγο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και θα βαρύνει την ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2016ΣΕ08210144 .

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:
Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην
οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή ανά άτομο και ανά
τύπο συμμετοχής (φυσική παρουσία, διαδικτυακή συμμετοχή) σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και
συμπ/νου ΦΠΑ).
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του οικονομικού φορέα και
συγκεκριμένα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 73
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)
2. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης.
4. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr).
5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ).
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Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την
επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της ΕΥΔ ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr/).
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