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ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1890 FAX 210 5227300

Αθήνα 17 Ιουνίου 2020
Αρ.πρωτ. Φ/5/3093

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΤΗΣ ΣτΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε. ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
(Προϋπολογισμός 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ)
Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας(Ο.Ε.Ε.)
αποφάσισε στην Ν/8/14-05-2020 συνεδρίασή της, να απευθύνει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ’ ευθείας ανάθεση της τήρησης των πρακτικών των
συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ), της Συνόδου της Αντιπροσωπείας
(ΣτΑ) και λοιπών εκδηλώσεων σε εξωτερικό συνεργάτη.
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με το υπό ανάθεση αντικείμενο.
β) Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια Δημόσια
Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι οικονομικές προσφορές θα αναφέρονται σε ποσά ανά:
Ηχογράφηση ανά συνεδρίαση
Απομαγνητοφώνηση

με ηλεκτρονική επεξεργασία ανά σελίδα και αποστολή με

e –mail στο Ο.Ε.Ε. των σχεδίων πρακτικών για διορθώσεις
Βιβλιοδεσία ενός τεύχους πρακτικών ανά συνεδρίαση με χαρτόνι.
Επί πλέον θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι ότι:
Η ηχογράφηση θα γίνεται με δικά τους μηχανήματα.
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Το τελικό πρακτικό των εργασιών της κάθε συνεδρίασης θα παραδίνεται στο Ο.Ε.Ε.
το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία που θα αποσταλούν οι διορθώσεις.
Το ετήσιο προϋπολογισθέν ποσό για την παραπάνω ανάθεση ανέρχεται στο ύψος των
6.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται σε ημέρες και ώρες εργάσιμες με καταληκτική
ημερομηνία την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00,
Υπηρεσίας

στο Πρωτόκολλο της

(Μητροπόλεως 12-14, 3ος όροφος). Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να

επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο

2132141890 ή να στείλετε email στην ηλεκτρονική

διεύθυνση apap@oe-e.gr

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

