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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ- ΕΚΘΕΣΗΣ για το έτος 2023"
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (εφ’ εξής: «Διοργανωτής») προτίθεται να διοργανώσει στην
Αθήνα εντός του διαστήματος Απριλίου έτους 2023, διήμερο Φαρμακευτικό Συνέδριο με παράλληλη
εμπορική Έκθεση με τίτλο HELLAS Pharm 2023, πανελλαδικής εμβέλειας, σε εκθεσιακό χώρο
κατάλληλο για την διοργάνωση. Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς και το
αντικείμενό της αφορά, άμεσα ή έμμεσα, την επιχείρηση φαρμακείου.
Για την πλήρη τεχνική, οικονομική υποστήριξη και οργάνωση της διοργάνωσης από την προετοιμασία της
και μέχρι την ολοκλήρωσή της, ο Διοργανωτής προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις-υποψήφιες
αναδόχους να καταθέσουν τις προσφορές και τις ιδέες τους, για την επιχειρηματική εκ μέρους τους
ανάληψη της διοργάνωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα,
ήτοι προσκαλεί κάθε υποψήφια ανάδοχο επιχείρηση:
1.- Να προτείνει χώρο, με εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα για το διάστημα που απαιτείται, για τη
διεξαγωγή της εκδήλωσης, που να είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη φαρμακευτικής έκθεσης και ο
οποίος να διαθέτει κατάλληλη συνεδριακή αίθουσα για το φαρμακευτικό συνέδριο.
2.- Να αναπτύξει με συγκεκριμένες προτάσεις και αποδεδειγμένη δυνατότητα το συνεδριακό επιστημονικό τμήμα της διοργάνωσης ισοδύναμα με το εκθεσιακό εμπορικό τμήμα της.
3.- Να αναλάβει 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.
4.- Να εγγυηθεί την καταβολή συγκεκριμένου ποσού στο Διοργανωτή, ανεξαρτήτως της
κερδοφορίας ή της ζημίας της οργάνωσης.
5.- Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων,
τόσον όσο αφορά το συνεδριακό, όσο και το εκθεσιακό τμήμα της εκδήλωσης καθώς και το απαιτούμενο
και εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και να διαθέτει κατά προτίμηση πιστοποιητικό συμμόρφωσης
ποιότητας (ISO 9001) σχετικό με τη διοργάνωση συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων.
6. Να πληροί και να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να επιβάλει ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας καθώς και με
περιορισμούς που ενδέχεται να επιβληθούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
7. Να προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής του συνεδρίου σε διαδικτυακό ή υβριδικό, ανάλογα με
τις συνθήκες και τους περιορισμούς που θα ισχύουν το προβλεπόμενο διάστημα, λόγω των συνεπειών του
κορωνοϊού.

H επιλογή Αναδόχου θα γίνει με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια με συντελεστή βαρύτητας 60%
για τα ποιοτικά (στα οποία εντάσσεται και η εμπειρία) και 40% για τα οικονομικά
Για την επιλογή της αναδόχου θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης των
υποψηφίων σε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχετική εμπειρία, συνολικά και
συνδυαστικά.
Η προσφορά απαρτίζεται από 3 μέρη: α/ Την οικονομική προσφορά, β/ την τεχνική προσφορά και
γ/ την εγγύηση. Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
πέντε χιλιάδων (5.000) € η οποία θα συνοδεύει την οικονομική και τεχνική προσφορά και θα τοποθετείται
σε χωριστό φάκελο.
Η οικονομική, η τεχνική προσφορά και η εγγύηση θα τίθενται σε χωριστούς σφραγισμένους
φακέλους Α4 οι οποίοι θα τοποθετούνται όλοι μαζί σε ένα μεγάλο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα
κατατεθεί στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα (Μυλλέρου αρ. 1
και Αγησιλάου, 1ος όροφος) κατά τις ώρες 7:30 πμ έως 14:30 μμ και το αργότερο μέχρι την 14.30 μ.μ. της
11/7 (ημέρα Δευτέρα).
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι προσφορές για συνδιοργάνωση, συστεγάση και συνεργασία με
τρίτους φορείς, Συλλόγους, Σωματεία, εμπορικές εταιρείες κλπ. θα απορρίπτονται πάραυτα χωρίς να
εξεταστούν περαιτέρω.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να απευθύνονται στην κα
Νιάρχου, στο τηλέφωνο 210 – 5243186.
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