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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη
υπηρεσιών εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού για το έργο ESMARTCITY για την
υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην
Πάτρα στις 27 και 28 Απριλίου 2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 6.000,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το
οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018.
5. Τις

διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
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δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος
νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του
Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των
ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και

την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής
οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί

επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και
2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής
αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την

υπ’

αριθ.

2/42053/0094/2002

απόφαση

Υπ.

Οικονομίας,

με

την

οποία

αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
10. Την υπ’ αριθ. 182/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με

την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020. Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’
αριθμό 277812/31-12-2019 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης
εγκεκριμένων προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του
προγράμματος Interreg Med 2014-2020 (2η Πρόσκληση-2η Τελική Φάση Αξιολόγησης)» με
την οποία οποία εγκρίθηκε και το έργο ESMARTCITY (Enabling SMARTer Cityin the MED
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area through NETworking)-Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχή της
Μεσογείου μέσω δικτυώσεων.
12. Την αριθμ. 850/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΒΔ37Λ6-Ψ6Δ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και
νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού
για το έργο ESMARTCITY για την υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που
θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 27 και 28 Απριλίου 2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών
εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού για το έργο ESMARTCITY για την υλοποίηση
διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 27 και
28

Απριλίου

2020,

συνολικής

δαπάνης

μέχρι

του

ποσού

των

6.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες
και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
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1) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση.
2) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:
α) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη ανάθεση
σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού για το έργο
ESMARTCITY για την υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που θα
πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 27 και 28 Απριλίου 2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»
β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους :
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα
φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται ότι:
α) Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
β) Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016.
γ) Η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β τις
οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
δ) Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών
ε) Να δηλώνουν το νόμιμο εκπρόσωπό τους
Η

Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού

προσώπου από το

νόμιμο εκπρόσωπο

σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρει

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
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ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε
ισχύ1, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να
είναι σε ισχύ 2,του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες
οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται.
Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που
τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)
1

(Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών κατακύρωσης)
2
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5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα,
όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για
τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος
και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν
με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία).
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης.
Την σύνταξη της τεχνικής προσφοράς δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο διότι η απαίτηση αυτή
καλύπτεται από την Υ.Δ. του άρθρου 3 της παρούσας.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας
θα απορρίπτεται.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί μπορεί να
απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται. Η αναθέτουσα
αρχή απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή,
διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18
(Ν.4412/ 2016). Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά δύναται να κριθεί μία προσφορά όταν είναι
χαμηλότερη του 90% του ενδιάμεσου (median) των έγκυρων οικονομικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών.
7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένους
ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
-Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
 Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του
Ν4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου
 Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/2019, για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της
αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του Κώδικα Χαρτοσήμου.
 Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
(εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του
Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί
της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις.
-Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί νοµίµων
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν
διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες
διατάξεις.
8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠ.Α Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 01.071.9919.01.1295. Για τον
λόγο αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 850/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΒΔ37Λ6Ψ6Δ)

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν
ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 28/02/2020 ημέρα

Παρασκευή και ώρα

13:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 03/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στον ιστότοπο
της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό από την αρμόδια
υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Μ. Διαμαντοπούλου (τηλ. 2613 – 613411)
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών
εκτύπωσης- δημιουργίας προωθητικού υλικού για το έργο ESMARTCITY για την υλοποίηση
διεθνούς συνεδρίου του έργου ESMARTCITY που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 27 και
28

Απριλίου

2020,

συνολικής

δαπάνης

μέχρι

του

ποσού

των

6.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β. Τεχνικές Προδιαγραφές-Υπηρεσίες Εκτύπωσης- Δημιουργία Προωθητικού Υλικού
Απατούνται τα εξής:
1. Εκατό (100) μπλοκ σημειώσεων με χοντρό οικολογικό χαρτί σε διαστάσεις Α4 και min 50
φύλλα,

100 στυλό διαρκείας μπλε προς διανομή στους συμμετέχοντες, έγχρωμη

εκτύπωση σε 4 χρώματα. Το υλικό θα παραχθεί με βάση τις οδηγίες δημοσιότητας του
προγράμματος MED και θα έχουν τα λογότυπα του έργου και της αναθέτουσας Αρχής.
2. Εκτύπωση Εντύπων (πρόγραμμα συνεδρίου): 2 σελίδες Α4 σε αριθμό ικανό για να
καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων (τουλάχιστον 150 τμχ) , έγχρωμη εκτύπωση σε
4 χρώματα.
3. Εκτύπωση της Πράσινης Βίβλου (αποτελεί παραδοτέο του έργου) σε 50 αντίτυπα με
σκληρό εξώφυλλο και δέσιμο βιβλίου-θερμοκόλληση. Η εκτύπωση θα είναι έγχρωμη
4/χρωμία και θα περιλαμβάνονται γραφικά τα οποία θα δοθούν στον ανάδοχο από την
αναθέτουσα αρχή.
4. Επεξεργασία και Εκτύπωση φυλλαδίων του έργου (100 τμχ., δίπτυχο Α3 ανοιχτό,
εκτύπωση τετραχρωμία, χαρτί illustration τουλ. 150 γρ.).
5. Επεξεργασία και προμήθεια roll- up Banner: 4 τεμάχια, Έγχρωμη εκτύπωση, δημιουργία
σε μουσαμά μεγέθους δύο μέτρων (2,00m) X ογδόντα εκατοστών (80cm) με
ενσωματωμένη βάση, και ειδική θήκη μεταφοράς.
6. Επεξεργασία και εκτύπωση Αφισών:20 τεμάχια, Μέγεθος 50*70 cm, χαρτί illustration
τουλάχιστον 150 γρ., τετραχρωμία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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7. Δύο (2) banners για σήμανση εξωτερικού χώρου, έγχρωμη εκτύπωση σε 4 χρώματα.
8. Budges και κορδόνια για τους συμμετέχοντες (έως 100 τμχ). Ελάχιστες προδιαγραφές
για budges: Πλαστική θήκη 9 x 6 cm με ενσωματωμένο κλιπ και εκτυπωμένο το
λογότυπο του έργου.
9. Αναμνηστικό δώρο 100 τεμαχίων το οποίο θα περιλαμβάνει:
 Φάκελο συνεδρίων με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: να είναι
κατασκευασμένος από σκληρό υλικό (λ.χ. απομίμηση δέρματος, συνδετικό δέρμα,
αποκλείονται χαρτί ή πλαστικό), με φερμουάρ, με εσωτερικές τσέπες, θέση για
στυλό, δυνατότητα τοποθέτησης ενός μπλόκ Α4, 50 φύλλων με χοντρό οικολογικό
χαρτί, χώρος εκτύπωσης λογότυπου του έργου σε τετραχρωμία σε συνεννόηση με
την αναθέτουσα αρχή.
 power bank σε συσκευασία, με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά:
δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, χωρητικότητα 10000mAh-20000mAh, βάρος έως
200γρ., λογότυπο του έργου στην μία όψη.
 τοπικά προϊόντα (λ.χ. λουκούμια) κατάλληλα για μεταφορά μέσω αεροπορικών
ταξιδιών (cabin approved).
Η

τιμή

του

αναμνηστικού

δώρου

δεν

θα

πρέπει

να

ξεπερνά

τα

50

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σημείωση: Οι προσφέροντες στην τεχνική προσφορά τους θα υποβάλλουν πρόταση/δείγμα
για τα ζητούμενα είδη (για τα ανωτέρω αναφερόμενα με αριθμ. 1, 5, 7,8,9). Τα είδη θα πρέπει
να παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μια (1) εβδομάδα πριν (εργάσιμη ημέρα και ώρα) την
έναρξη της συνάντησης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη των προς
παράδοση υλικών έως την τελική παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Το μεταφορικό
κόστος παράδοσης των ειδών βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκτύπωσης- Δημιουργία Προωθητικού
Υλικού στα πλαίσια του έργου ESMARTCITY
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

2

ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

150

3

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΒΙΒΛΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

4

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

5

ROLL-UP BANNER

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

6

ΑΦΙΣΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

7

ΒΑΝΝΕΡΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

8

BUDGES ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

9

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

100
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

6.000,00 €
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