Ανεπίσημη μετάφραση
Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα
Εορτή της Ιταλικής Δημοκρατίας 2017
Δημόσια προκήρυξη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορές χορηγίας
για δράσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, πολιτιστικά δρώμενα
που ακυρώνει και αντικαθιστά την προηγούμενη Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 13.4.2017.
Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, με την παρούσα δημόσια προκήρυξη σκοπεύει να συγκεντρώσει
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για προσφορά χορηγιών για την διοργάνωση της εκδήλωσης που σχετίζεται με
την Εορτή της Ιταλικής Δημοκρατίας 2017, η οποία θα λάβει χώρα στην Οικία του Πρέσβη της Ιταλίας, στις
2 Ιουνίου 2017.
1. Χαρακτηριστικά και βασικά στοιχεία των προσφορών χορηγίας.
Οι προσφορές χορηγίας πρέπει να έχουν ως αντικείμενο μια προσφορά οικονομική/σε είδος/σε
υπηρεσίες, που θα προορίζεται στην διοργάνωση της εκδήλωσης με αφορμή την Εορτή της Ιταλικής
Δημοκρατίας 2017. Η Πρεσβεία μπορεί να αποδεχτεί την συμμετοχή περισσότερων χορηγών με σκοπό
την ενίσχυση της πρωτοβουλίας. Οι προσφορές χορηγίας δεν θεωρούνται δεσμευτικές για την
Πρεσβεία ως προς την επισημοποίηση της σύμβασης.
2. Στοιχεία της συμφωνίας της χορηγίας.
Οι σχέσεις μεταξύ της Πρεσβείας και του χορηγού, θα ρυθμίζονται από ξεχωριστές συμβάσεις ή από
σχετικές με το αντικείμενο ανταλλαγές αλληλογραφίας, οι οποίες θα συντάσσονται βάσει της
ισχύουσας ιταλικής νομοθεσίας. Τα έξοδα που αφορούν πληρωμές πιθανών φόρων, τελών ή
καθορισμένων ανταμοιβών, σύμφωνα με τον νόμο ή τις διατάξεις του εθνικού ή τοπικού δικαίου και
θα απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης, θα βαραίνουν τον χορηγό.
3. Καθορισμός των γενικών υποχρεώσεων της Πρεσβείας.
Στους επιλεγμένους χορηγούς, η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα θα εξασφαλίσει προβολή – με
τρόπους που θα συμφωνηθούν διμερώς, βάσει της σπουδαιότητας της ενίσχυσης – μέσω:
- Της δημοσίευσης, στην πρόσκληση για την Εθνική Εορτή, του λογότυπου/εμπορικού σήματος του
χορηγού και άλλων διακριτικών στοιχείων του και/ή
- Της δυνατότητας να συμφωνηθεί ένας αριθμός προσκεκλημένων του χορηγού στην Εθνική Εορτή,
σύμφωνα με το μέγεθος της προσφοράς του, για έναν αριθμό προσκλήσεων που δεν θα ξεπερνά
τις 10 και/ή
- Της επισύναψης του εταιρικού λογότυπου στις αφίσες και στις οθόνες που πιθανόν να
χρησιμοποιηθούν και/ή
- Της διαφημιστικής προώθησης των εκδηλώσεων του εορτασμού της Εθνικής Εορτής μέσω των
ιστότοπων και των κοινωνικών δικτύων της Πρεσβείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ambasciata.atene@esteri.it.
4. Υποχρεώσεις του χορηγού.
Οι επιλεγμένοι χορηγοί θα έχουν την υποχρέωση καταβολής μιας χρηματικής εισφοράς (μέσω
επιταγής ή τραπεζικού εμβάσματος) ή προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών για λογαριασμό της
Πρεσβείας, που θα καθοριστεί από ξεχωριστή σύμβαση.

5. Προϋποθέσεις χορηγών.
Οι χορηγοί μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εταιρείες και άλλα πρόσωπα, που
επιθυμούν να προωθήσουν την εικόνα τους μέσω της συνεργασίας τους με την Πρεσβεία της Ιταλίας
στην Αθήνα, εφόσον θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-

Απουσία κωλύματος ή ζημίας στην εικόνα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα ή των
πρωτοβουλιών αυτής,
Απουσία κωλυμάτων για την σύναψη σύμβασης με το Δημόσιο και απουσία αιτιών αποκλεισμού
ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε δημόσια διαδικασία διαγωνισμού ή ανάθεσης
έργου όπως προβλέπεται από το άρθρο 80 Ν.Δ. 50/2016 της Ιταλίας (το οποίο αντιστοιχεί στο
άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014).

6. Οι προσφορές χορηγίας πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν:
1) Την περιγραφή οικονομικής προσφοράς ή των ειδών που προσφέρονται (είδη ή υπηρεσίες) με
αντικείμενο: “Χορηγία Εθνικής Εορτής” (βλ. έντυπο “Παράρτημα A”)
2) Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του χορηγού, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
3) Μια Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. έντυπο “ Παράρτημα B”) που να βεβαιώνει:
 Την αποδοχή των όρων που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.
 Την απουσία κωλυμάτων για τη σύναψη σύμβασης με το Δημόσιο, όπως και
οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης που βάσει νόμου αποτελεί κώλυμα ή περιορίζει την
δυνατότητα σύναψης σύμβασης, καθώς και την απουσία αιτιών αποκλεισμού ενός
οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε δημόσια διαδικασία διαγωνισμού ή ανάθεσης
έργου όπως προβλέπεται από το άρθρο 80 Ν.Δ. 50/2016 της Ιταλίας.
7. Ισχύ της Προκήρυξης και αξιολόγηση των προσφορών.
Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται έως τις 05/05/2017. Καθίσταται αναγκαία η αλλαγή της
προθεσμίας υποβολής προσφορών για λόγους επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται με τεχνικά
ζητήματα και αφορούν την αποστολή προσκλήσεων. Οι ληφθείσες προσφορές χορηγίας θα
αξιολογηθούν από την Πρεσβεία, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας, της
αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Με βάση τις ληφθείσες προσφορές, θα
επιλεγούν οι χορηγοί των οποίων οι προσφορές θα θεωρούνται καταλληλότερες και χρήσιμες για
τον σκοπό της υλοποίησης της εκδήλωσης. Οι προσφορές χορηγίας δεν θεωρούνται δεσμευτικές
για την Πρεσβεία ως προς την οριστικοποίηση της συμβασιακής σχέσης. Ειδικότερα, η Πρεσβεία
διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τις προσφορές που, από τη φύση της χορηγίας ή των
δραστηριοτήτων του χορηγού, θεωρούνται ασύμβατες με το θεσμικό της ρόλο, μπορούν να
αποτελέσουν σύγκρουση συμφερόντων, κώλυμα ή ζημία στην εικόνα και στη δραστηριότητα της
Πρεσβείας ή είναι αντίθετες στις αρχές της ιταλικής νομοθεσίας ή απαγορεύονται από το νόμο ή
ακόμη και αν θεωρηθεί ότι δεν είναι χρήσιμες για την εκδήλωση.
8. Τρόποι υποβολής των προσφορών χορηγίας.
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
ambasciata.atene@esteri.it. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την
πρωτοβουλία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Πρεσβεία στην ίδια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Ν.Δ. 196/2003 της Ιταλίας.

Οι υποψήφιοι χορηγοί δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της διοικητικής και λογιστικής χρήσης τους. Υπεύθυνη της
επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα.

Αθήνα, 19.04.2017

Ο Πρέσβης Efisio Luigi Marras

