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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Λεωνίδιο Κυνουρίας - Χώρα Πολιτισμού»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής
Ο κατ’ ανώτατο συνολικός προϋπολογισμός
είναι 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης υλοποίησης πράξης μεταξύ του
αναδόχου και του φορέα μας. Η διάρκεια αυτή
δύναται να παραταθεί για έξι (6) μήνες από
την ΟΤΔ «"Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" και για
έξι (6) επιπλέον μήνες από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας
Πελοποννήσου με κατάλληλη τεκμηρίωση και
για τα δυο χρονικά διαστήματα, με σχετική
αίτηση από το Φορέα εντός του
χρονοδιαγράμματος ισχύος της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

της

Ελλάδας 2014- 2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για
τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

– ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)»

και ΥΠΟΜΕΤΡΟ

19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
με

πρωτοβουλία

τοπικών

κοινοτήτων»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

του συλλόγου, Τσιμισκή 8, Αθήνα, Τ.Κ. 11471
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την
προσφορά τους μέχρι τις 20 Αυγούστου 2020
και ώρα 14:00
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Τσιμισκή 8, Αθήνα, Τ.Κ. 11471

Μετά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

την

λήξη

της

παραλαβής

των

προσφορών, ως ημερομηνία αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η 22η Αυγούστου
2020

και

ώρα

πραγματοποιηθεί

11:00,
ενώπιον

η
της

οποία

θα

Επιτροπής

διαγωνισμού.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

με

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο
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συμπληρωματικές
διευκρινίσεις
παρούσας

για

πληροφορίες
το

περιεχόμενο

διακήρυξης,

ή
της

υποβάλλοντας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ

ερωτήσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

και την 14η Αυγούστου 2020 και ώρα 19:00
Οι

Διαγωνιζόμενοι

επικαλούνται

δεν

προφορικές

δικαιούνται
απαντήσεις

να
ή

διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ., Τσιμισκή

Διεύθυνση:

8, Αθήνα, Τ.Κ: 11471

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Παπαηλιού Αλέξανδρος

Τηλ./Φαξ:

6972705914

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

ekfrasiknsp@gmail.com , k_astros@otenet.gr

Ημερομηνία ανάρτησης στην
ιστοσελίδα:

07/08/2020

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού υπό τους όρους
της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
H δαπάνη για το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)»
και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».
Οι ενδιάμεσες πληρωμές και η αποπληρωμή του Αναδόχου γίνονται σύμφωνα με πρακτικό
παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατ’ αντιστοιχία προς τα
ενδιάμεσα και τα τελικά παραδοτέα της σύμβασης. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος
θα γίνεται σε «ευρώ».
Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων που θα
απασχοληθούν στο έργο βαρύνουν τον εργοδότη.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Το Αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά τη Μελέτη – Έρευνα για τη δημιουργία
οπτικοακουστικού υλικού και πολιτιστικής εκδήλωσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην
επισυναπτόμενη Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
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Σύμβασης (Παράρτημα I), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Διακήρυξης (εφεξής «Έργο»).
Η εκτιμώμενη μέγιστη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ (ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00€ / ΦΠΑ:
9.600,00€).
Η συμβατική διάρκεια ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο έως τις
4/3/2021, με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες από την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" και για έξι (6) επιπλέον μήνες από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με κατάλληλη τεκμηρίωση και για τα δυο
χρονικά διαστήματα, με σχετική αίτηση από το Φορέα, εντός του χρονοδιαγράμματος ισχύος
της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.
1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών από την επιτροπή και διενέργεια
διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/08/2020 και ώρα
14:00.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν με αποστολή courier (ταχυμεταφορά) στην
παρακάτω διεύθυνση:
Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ
Τσιμισκή 8, Αθήνα, Τ.Κ: 11471
Υπόψη κ. Παπαηλιού Αλέξανδρος
Τηλ.: 6972705914
Οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν ως ημερομηνία αποστολής (ημερομηνία courier) μέχρι και
την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Στην συνέχεια θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους ο
σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου.
1.5 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση
1. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο την 7η Αυγούστου 2020, σε σελίδα
της αναθέτουσας αρχής, στη παρακάτω διεύθυνση (URL):
https://ekfrasi.org
2. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε σε εμφανές σημείο στην έδρα του Συλλόγου.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι η παρούσα Διακήρυξη με τα
Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (Παράρτημα I, II και III).
2.1.2

Διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων στη Διακήρυξη και λοιπά

δικαιολογητικά
Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
(Παράρτημα I, II και III) και η Περίληψη αυτής είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη παρακάτω
ιστοσελίδα με διεύθυνση (URL):
https://ekfrasi.org
Έχουν αναρτηθεί η Διακήρυξη και η περίληψη αυτής. Επίσης, τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία word).
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης μη δημοσίων συμβάσεων1.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για
τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης
1
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τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215),
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού
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Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
2.2.2.3.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας2,
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
2

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,
(ε) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(στ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.3 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.3.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών, νοείται ότι οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.3, και 2.4 της παρούσης.
2.2.3.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2.2.1, κρίνονται κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2
οι

προσφέροντες

οικονομικοί

φορείς

προσκομίζουν

αντίστοιχα

τα

παρακάτω

3

δικαιολογητικά :
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
Α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
Β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
Γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
3
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διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους

στην

Ελλάδα

οικονομικούς

φορείς

αποδεικνύεται

μέσω

της

4

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων .
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και 2.2.2.3, 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2 γ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
B.2. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

4

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet
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προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης. 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.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών (Έντυπο Ε3) των ετών
2016, 2017 και 2018.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός

φορέας

είναι

νομικό

πρόσωπο,

προσκομίζει

τα

κατά

περίπτωση

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης,
της παρούσας διακήρυξης.
2.4 Εγγύηση Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των
οκτακοσίων ευρώ (800,00€) ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της καθαρής αξίας της
σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
2.5 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
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2.5.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος και
με βάση το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
2.5.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, με
αποστολή, επί αποδείξει, courier προς την Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ, στην διεύθυνση:
Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ
Τσιμισκή 8, Αθήνα, Τ.Κ: 11471
Υπόψη κ. Παπαηλιού Αλέξανδρος
Τηλ.: 6972705914
Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο μέχρι
την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού (ημερομηνία courier), όπως ορίζονται στο άρθρο
1.4 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ούτε για μεγάλες καθυστερήσεις στην
άφιξή τους. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος),
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού Προσφορά
του ............................(ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
……………………………………..(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, Π.Χ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL, κ.τ.λ.)
για το έργο: «Λεωνίδιο Κυνουρίας - Χώρα Πολιτισμού»
με αναθέτουσα αρχή την Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ
και

ημερομηνία

λήξης

προθεσμίας

υποβολής

προσφορών

(ημερομηνία

courier)

20/08/2020 και ώρα 14:00 .
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό/συμμετοχής, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»

στον

οποίο

περιλαμβάνονται

τα

κατά

περίπτωση

απαιτούμενα

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα της
παρούσας.
(β) ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 2.4.1 της
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παρούσας. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο,
πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.4 της παρούσας , δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη
κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του
οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται χειρόγραφα, συμπληρώνοντας το Παράρτημα
ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ. και να είναι υπογεγραμμένες από
τον Διαγωνιζόμενο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα με θεώρηση γνησίου της υπογραφής
από τους αρμόδιους φορείς. Να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ. και να είναι υπογεγραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο.
Τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα και να μη φέρουν
παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ. Θα πρέπει να είναι με
τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής, υπογεγραμμένες από τον Διαγωνιζόμενο.

2.5.3 Περιεχόμενα Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2,
2.2.2.2 και 2.4.2 τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο υποφάκελο
είναι τα παρακάτω:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους
-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
2. Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό
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πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
3. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους

στην

Ελλάδα

οικονομικούς

φορείς

αποδεικνύεται

μέσω

της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων . Με εκτύπωση της
καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
5. Για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν

βεβαίωση

εγγραφής

στο

Βιοτεχνικό

ή

Εμπορικό

ή

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο.
6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός

φορέας

είναι

νομικό

πρόσωπο,

προσκομίζει

τα

κατά

περίπτωση

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης για το έργο σύμφωνα με το
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής».
2.5.4 Περιεχόμενα Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν υποφάκελο «Οικονομικής Προσφοράς»,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
το τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ. Η τιμή του προς
προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, με δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και
ολογράφως στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου οικονομικής προσφοράς της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται να αλλαχτούν οι περιγραφές των υλικών.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά, δεν επιτρέπεται
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η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες δε συμπληρωθούν τα πεδία «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)» και «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)» ή δε
συμπίπτουν οι τιμές σε αυτά τα δύο πεδία.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.5.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα από την ημέρα διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού έως και τις 4/03/2021,
με δυνατότητα η διάρκεια αυτή να παραταθεί για έξι (6) μήνες από την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" και για έξι (6) επιπλέον μήνες από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου με κατάλληλη
τεκμηρίωση και για τα δυο χρονικά διαστήματα, με σχετική αίτηση από το Φορέα, εντός του
χρονοδιαγράμματος ισχύος της σύμβασης.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν
να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.5.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος
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προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης, που συστάθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία θα
εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής τη λήψη της απόφασης για
την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια - βήματα.
Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης
των προσφορών και της κατάταξής τους.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, σε ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί
από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 της παρούσας
διακήρυξης.



Προσφορές που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή.



Στην ανοικτή συνεδρίαση μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει
προσφορά, αυτοπροσώπως ή διά του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.



Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την εξής διαδικασία: η Επιτροπή
αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους Φακέλους Προσφορών (τους
εξωτερικούς σφραγισμένους φακέλους), ελέγχει την ύπαρξη δύο υποφακέλων, με
τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τους
αριθμεί με τον ίδιο αριθμό του εξωτερικού Φακέλου Προσφοράς και τους
μονογράφει εξωτερικώς.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποφάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» των διαγωνιζομένων και μονογράφει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν.


Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα του κάθε υποφακέλου και την υποβολή ή όχι
όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους
όρους της παρούσας σε επίπεδο υποφακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»,
απορρίπτονται και δεν εξετάζονται περαιτέρω.



Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και αξιολόγηση
του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», όπου αποσφραγίζει, μονογράφει κατά
φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων που στο
προηγούμενο στάδιο κρίθηκαν αποδεκτές.
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Στη συνέχεια, σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή προβαίνει σε αναλυτικό έλεγχο
του

περιεχομένου

των

αποσφραγισθέντων

υποφακέλων

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής», συντάσσοντας πρακτικό με σαφή και αιτιολογημένη πρόταση ως
προς τον έλεγχο πληρότητας κατά περιεχόμενο των στοιχείων του υποφακέλων
με αναφορά στις αποδεκτές ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές.


Το ίδιο πράττει στην ίδια συνεδρία και αναφορικά με τους αποσφραγισθέντες
υποφακέλους

«Οικονομικής

Προσφοράς»,

συντάσσοντας

πρακτικό,

όπου

καταγράφονται όλες οι αποδεκτές προσφορές με σειρά από τη χαμηλότερη προς
την υψηλότερη, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της
σύμβασης στο μειοδότη.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, το
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου αυτή να αποστείλει σχετική ειδοποίηση
στον Προσωρινό Ανάδοχο.
3.2 Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
αν διαπιστωθεί ότι

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
ii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2
(λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο
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αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
ανάθεση στον ανάδοχο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου5.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2.2.5.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.
3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

5

έκπτωτος: που έχασε τα δικαιώματά του, τη θέση του
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το νόμισμα που θα γίνει χρήση
είναι το «ευρώ « (€).
Το περιεχόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει
να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
Διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
4.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
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5. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Με την 25-06-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΚΦΡΑΣΗ»
επιπλέον συγκροτήθηκαν οι παρακάτω Επιτροπές:
Α. Τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης φακέλων
Β. Τριμελής επιτροπή ενστάσεων
Γ. Τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το παρόν έργο που θα παραχθεί αφορά τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό την
ανάδειξη των πνευματικών ανθρώπων του Λεωνιδίου, καθώς και στην ανάδειξη της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής της περιοχής.. Το οπτικοακουστικό υλικό που θα παραχθεί θα προβληθεί σε μια
διήμερη γιορτή πολιτισμού με τίτλο «Λεωνίδιο Κυνουρίας- Χώρα πολιτισμού»

που θα

πραγματοποιηθεί στο Λεωνίδιο, στη γιορτή πολιτισμού, με έδρα την Φάμπρικα, που αποτελεί ένα
σημαντικό χώρο της περιοχής.
Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία υλικού προβολής και ανάδειξης των
πνευματικών ανθρώπων της περιοχής και μετά με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων προβολής
του οπτικοακουστικού υλικού να αναδειχθεί η ιστορία που έχουν αφήσει οι πνευματικοί άνθρωποι
της περιοχής του Λεωνιδίου αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει σε διάφορους
τομείς της τέχνης.
Η δημιουργία ισχυρής ταυτότητας και ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς αποτελεί ισχυρό
συμπέρασμα των διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό, μέσα από προτάσεις έργων διατήρησης,
αποκατάστασης και αναβάθμισης πολιτιστικών χαρακτηριστικών.
Η μελέτη και η έρευνα για την καταγραφή των σημαντικών προσωπικοτήτων της περιοχής του
Λεωνιδίου και της επιρροής τους σε αυτή, με την δημιουργία ντοκιμαντέρ, σχεδίαση ενημερωτικού
υλικού και υλικού προώθησης σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά μέσα και την διοργάνωση εκδηλώσεων
για την τελική προβολή του ντοκιμαντέρ, συμβάλουν στην πολιτιστική κληρονομιά.
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πολύπλευρου οπτικοακουστικού έργου για την πνευματική
και αισθητική αρχοντιά του Λεωνιδίου και της Νότιας Κυνουρίας κάνοντας αναφορά στον τρόπο
ζωής μεγάλων ονομάτων όπως είναι ο Νέστωρ Βαρβέρης του Λέοντος (ζωγράφος με έργα στο
Λούβρο), ο Βρασίδας Τσούχλος του Νικολάου (ζωγράφος), ο Κώστας Ουράνης (πεζογράφος,
δημοσιογράφος αλλά κυρίως ποιητής), ο Ρόρρης Γεώργιος (ζωγράφος) και τέλος ο Θάνος Βαγενάς
(συγγραφέας και ιστορικός). Με αναφορά σε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της περιοχής η
προτεινόμενη Πράξη θέλει να φέρει το έργο των μεγάλων δημιουργών σε γνώση των κατοίκων και
ειδικότερα των νέων, ώστε να γνωρίσουν βαθύτερα το έργο τους. Επιπλέον σκοπεύει να φέρει
κοντά τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και το ευρύτερο κοινό με τις σπουδαίες πνευματικές
αλλά και πολιτιστικές παραδόσεις σε όλες τις μορφές της τέχνης προβάλλοντας τον πλούτο της
πόλεως του Λεωνιδίου και της περιοχής.
Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του ντοκιμαντέρ και για την πραγματοποίηση των
εκδηλώσεων που θα επακολουθήσουν με σκοπό την ανάδειξη των πνευματικών ανθρώπων του
Λεωνιδίου, οι δαπάνες που θα πρέπει να καλυφτούν αφορούν την οργάνωση και παραγωγή του
ντοκιμαντέρ, τις μετακινήσεις και τη διαμονή, την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων που θα
τεθούν προς χρήση, η οργάνωση των πολιτιστικών δρώμενων, η μίσθωση οπτικοακουστικού
εξοπλισμού και η αξιοποίηση υπαρχόντων μέσων για την προβολή της.
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Αναλυτικότερα η διαδικασία παραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού γίνεται με ενέργειες που
περιγράφονται ως εξής:
1. Προεργασία-Προετοιμασία:
- Μετακινήσεις, επισκέψεις και ανεύρεση χώρων γυρισμάτων (χρονική διάρκεια κάλυψης
δαπάνης, τέσσερις (4) ημέρες),
- Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση χώρων (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης, τέσσερις (4)
ημέρες),
- Συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες αλλά και απλούς κατοίκους που θα μιλήσουν στο
ντοκιμαντέρ, άδειες γυρισμάτων, εύρεση αρχειακού υλικού, δημοσιογραφική έρευνα, έρευνα
ιστορικών και λαογραφικών πηγών, εύρεση καταλυμάτων

διαμονής και εστίασης για το

προσωπικό (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης, ένας (1) μήνας).
2. Γυρίσματα:
- Θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα σε διάφορους χώρους, χρήση απαραίτητου εξοπλισμού για
τα γυρίσματα, ο οποίος θα ενοικιαστεί. Επίσης θα υλοποιηθεί έρευνα και συνεντεύξεις από
δημοσιογράφους και επιστημονικούς συμβούλους (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης, οκτώ
(8) ημέρες).
- Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού είναι οι εξής:


Εικόνα:
1 κάμερα DSLR Canon D5 mk IV
1 κάμερα DSLR Canon D5 mk ΙΙ
1 κάμερα DSLR Canon 300

Φακός Canon 16-35 mm
Φακός Canon 24-105 mm
Φακός Canon 100-400 mm

2 CF-cards 64 GB
2 CF-cards 32 GΒ

Tripod Cartoni Status Pro
Tripod ManfrottoMonopod Manfrotto

4 φώτα led Godox SL 100 (+ lightstand + softboxes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ήχος:
Roland r-44 4ch

portable recorder 192khz

24bit

Mic Μικρόφωνο RODE
boom mic rode ntg-2 with rode blimp windshield
2 sennheiser wireless mic ew 100
3. Επεξεργασία Εικόνας – Ήχου:
Επεξεργασία & μοντάζ εικόνας, επεξεργασία & μοντάζ ήχου, δημιουργία σήματος τίτλων και
after effect. Μετεγγραφές αρχειακού υλικού και φωτογραφιών. Τελική Κόπια ΜASTER
(Διάρκεια ντοκιμανέρ: Ελάχιστη 40min
Μέγιστη 65min)- Μετεγγραφές σε σκληρό δίσκο (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης, δύο
(2) μήνες).
4. Σεμινάρια- εκδηλώσεις:
- Εκπαίδευση και παράδοση σεμιναρίων στους μαθητές Λυκείου (χρονική διάρκεια κάλυψης
δαπάνης, τρεις (3) ημέρες).
- Μικροφωνική κάλυψη και χρήση φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη των εκδηλώσεων
καθώς και την οργάνωση δύο ανοικτών εκθέσεων. (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης, τρεις
(3) ημέρες)
5. Προβολή – προώθηση:
- Δημιουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, δημιουργία ηλεκτρονικού προωθητικού
υλικού καθώς και αφίσες και έντυπο διαφημιστικό υλικό. Προβολή των πολιτιστικών
δρώμενων με κατασκευές σε κεντρικά σημεία της πόλης (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης,
επτά (7) ημέρες).
6. Οργάνωση και πραγμάτωση κεντρικής εκδήλωσης :
- Διαμόρφωση και διακόσμηση χώρων που θα φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις (χρονική διάρκεια
κάλυψης δαπάνης, δύο (2) ημέρες) ,
- Λειτουργία γραφείου για την οργάνωση της προβολής των ντοκιμαντέρ (λίστα καλεσμένων,
μετακινήσεις και διατροφή των συντελεστών εκδήλωσης, ξενάγηση) (χρονική διάρκεια
κάλυψης δαπάνης, πέντε (5) ημέρες),
- Μικροφωνική εγκατάσταση, φωτιστικά σώματα, προτζέκτορ (χρονική διάρκεια κάλυψης
δαπάνης, μίας (1) ημέρας),
- Οργάνωση εορταστικής εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο, με τη συμμετοχή τοπικών μουσικών
και χορευτικών συγκροτημάτων για το κλείσιμο των εκδηλώσεων με τη παρουσία
καλεσμένων, τοπικών παραγόντων και κατοίκων (χρονική διάρκεια κάλυψης δαπάνης, μίας
(1) ημέρας).
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Τέλος θα ληφθούν υπόψη οι ενέργειες εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην
πληροφόρηση και στην επικοινωνία. Η προσβασιμότητα δεν έγκειται μόνο στη δυνατότητα
απρόσκοπτης εισόδου σε χώρους εκδηλώσεων, αλλά και στην πλήρη και ισότιμη πρόσβαση
στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία, ώστε να επιτυγχάνεται ισότιμη συμμετοχή.
Η ύπαρξη, λοιπόν, κατάλληλου και προσβάσιμου πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού,
αποτελεί κύριο συστατικό μιας σύγχρονης Στρατηγικής. Είναι σημαντικό να μπορούν όλοι να
έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και να μπορούν να συμμετέχουν και να λειτουργούν
ισότιμα.
Ειδικότερα, στην πράξη προβλέπεται η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού με υποτιτλισμό. Ο
Πολιτιστικός Οργανισμός - ως Φορέας Υλοποίησης – θα υλοποιήσει τις ενέργειες στη Φάμπρικα
Πολιτισμού που ως χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης παρέχει τη δυνατότητα προσβασιμότητας
ΑμΕΑ, καθώς και παροχής υπηρεσιών άμεσης πληροφόρησής τους, μέσω διερμηνείας, εφόσον
αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Ν. 4074/2012.
Συνοψίζοντας οι δαπάνες αφορούν:


Δαπάνη για προεργασία και έρευνα για την πραγμάτωση του ντοκιμαντέρ



Δαπάνη για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ



Δαπάνη για την επεξεργασία στο στούντιο



Δαπάνη για σεμινάρια – εκδηλώσεις



Δαπάνη για την διαφημιστική προώθηση



Δαπάνη για την οργάνωση και πραγμάτωση κεντρικής εκδήλωσης

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης
- Η συμβατική διάρκεια ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο
έως και τις 4/3/2021, με δυνατότητα παράτασης αυτής της χρονικής διάρκειας για έξι (6)
μήνες από την ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" και για έξι
(6) επιπλέον μήνες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
με κατάλληλη τεκμηρίωση και για τα δυο χρονικά διαστήματα, με σχετική αίτηση από το
Φορέα, εντός του χρονοδιαγράμματος ισχύος της σύμβασης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις ζητούμενες δαπάνες για τη δημιουργία του
οπτικοακουστικού υλικού στο χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
- Ο Ανάδοχος προχωρά στην εκτέλεσή της το αργότερο σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή και την επιτροπή παραλαβής, για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την προμήθεια, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
- Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Λεωνίδιο Αρκαδίας
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- Παράδοση «προμήθειας» - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: H παραλαβή των
τμηματικών προμηθειών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται για την υλοποίηση
του παρόντος έργου. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Η παραλαβή των τμηματικών «προμηθειών»
και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω
καθοριζόμενους χρόνους:
- Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της
«προμήθειας» και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή της,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
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ΜΕΡΟΣ Β’ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Μετακινήσεις, επισκέψεις και
1
ΚΑ
1,00
ανεύρεση χώρων γυρισμάτων
Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση
2
ΚΑ
1,00
χώρων
Άδειες γυρισμάτων, εύρεση
αρχειακού υλικού,
δημοσιογραφική έρευνα, έρευνα
3
ΚΑ
1,00
ιστορικών και λαογραφικών
πηγών

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1.500,00

1.500,00

360,00

1.860,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

240,00

1.240,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

480,00

2.480,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α’

4.500,00

1.080,00

5.580,00

4.500,00

ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

1

2

3

Αμοιβές Κινηματογραφικού
συνεργείου (σκηνοθέτης, Δ.
φωτογραφίας, ηχολήπτης,
μπούμαν, κάμεραμαν, χειριστής
φωτιστικών σημάτων,
Δ.Παραγωγής, χειριστής drone)
Εξοπλισμός (κάμερα – αξεσουάρ,
εγγραφέας ήχου – μικρόφωνα,
ντρον)
Μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή
του συνεργείου και των
συνεργατών για 8 ημέρες
γυρισμάτων

ΚΑ

1,00

8.000,00

8.000,00

1.920,00

9.920,00

8.000,00

ΚΑ

1,00

3.000,00

3.000,00

720,00

3.720,00

3.000,00

ΚΑ

1,00

5.500,00

5.500,00

1.320,00

6.820,00

5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ Β’

16.500,00

3.960,00

20.460,00

16.500,00

3.500,00

840,00

4.340,00

3.500,00

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
1

Επεξεργασία εικόνας – ήχου

ΚΑ

1,00

3.500,00
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2
3

(στούντιο, αμοιβή μοντέρ,
ηλεκτρονικού)
Εγγραφή πρωτότυπης
μουσικής για ντοκιμαντέρ
και για σήμα τίτλων,
(μουσικοί, στούντιο)
Τελικό μιξαζ
Τελική κόπια Master - μεταγραφές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Μετακινήσεις, διαμονή,
διατροφή (φωτογράφου,
ιστορικού τέχνης,
ηλεκτρονικού) για
1
Εκπαίδευση και παράδοση
σεμιναρίων στους μαθητές
Λυκείου
Έξοδα για την οργάνωση και το
στήσιμο 2 ανοικτών εκθέσεων και
2
συζητήσεων (φωτογραφίας,
βιβλίου)
Μικροφωνική κάλυψη και
χρήση φωτιστικών
3
σωμάτων για την κάλυψη
των εκδηλώσεων
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Δημιουργία
ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σποτ.
1
Δημιουργία ηλεκτρονικού
προωθητικού υλικού

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

2.000,00

480,00

2.480,00

2.000,00

1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ’

1.000,00
6.500,00

240,00
1.560,00

1.240,00
8.060,00

1.000,00
6.500,00

1,00

2.500,00

2.500,00

600,00

3.100,00

2.500,00

ΚΑ

1,00

2.000,00

2.000,00

480,00

2.480,00

2.000,00

ΚΑ

1,00

1.500,00

1.500,00

360,00

1.860,00

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ’

6.000,00

1.440,00

7.440,00

6.000,00

1.500,00

1.500,00

360,00

1.860,00

1.500,00

ΚΑ

1,00

2.000,00
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2

Αφίσες και έντυπο
διαφημιστικό υλικό. Προβολή
των πολιτιστικών δρώμενων
με κατασκευές σε κεντρικά
σημεία της πόλης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Διαμόρφωση και
διακόσμηση χώρων που
1
θα φιλοξενήσουν τις
εκδηλώσεις
Λειτουργία γραφείου για την
οργάνωση της προβολής των
ντοκιμαντέρ (λίστα
2
καλεσμένων, μετακινήσεις,
φιλοξενία, διατροφή και
ξενάγησή τους)
Μικροφωνική εγκατάσταση,
φωτιστικά σώματα,
3
προτζέκτορ
Οργάνωση εορταστικής
εκδήλωσης σε εξωτερικό
χώρο , με τη συμμετοχή
τοπικών μουσικών και
χορευτικών συγκροτημάτων
4
για το κλείσιμο των
εκδηλώσεων με την παρουσία
καλεσμένων , τοπικών
παραγόντων και κατοίκων

ΚΑ

1,00

1.000,00

1.000,00

240,00

1.240,00

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Ε’

2.500,00

600,00

3.100,00

2.500,00

ΚΑ

1,00

500,00

500,00

120,00

620,00

500,00

ΚΑ

1,00

500,00

500,00

120,00

620,00

500,00

ΚΑ

1,00

2.000,00

2.000,00

480,00

2.480,00

2.000,00

ΚΑ

1,00

1.000,00

1.000,00

240,00

1.240,00

1.000,00

4.000,00

960,00

4.960,00

4.000,00

40.000,00

9.600,00

49.600,00

40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ’
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
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Χρηματοδότηση
o

H δαπάνη για το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω
του

LEADER

(ΤΑΠΤΟΚ

–

ΤΟΠΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».
o

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: Η εκτιμώμενη μέγιστη αξία της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ (ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.

o

Φ.Π.Α. - Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων - επιβαρύνσεις: Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

o

Ασφαλιστικές

εισφορές

εργαζομένων

ΙΚΑ:

Οι

ασφαλιστικές

εισφορές

εργαζόμενων που θα απασχοληθούν στο έργο βαρύνουν τον εργοδότη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στοιχεία Προσφέροντος

Ημερομηνία: …………

Επωνυμία: …………
Διεύθυνση: …………
Τηλέφωνο: …………
Fax: …………
Email: …………
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή Αναδόχου για το έργο:
«Λεωνίδιο Κυνουρίας – Χώρα Πολιτισμού»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1
2

3

Μετακινήσεις, επισκέψεις και
ανεύρεση χώρων γυρισμάτων
Φωτογράφιση και
βιντεοσκόπηση χώρων
Άδειες γυρισμάτων, εύρεση
αρχειακού υλικού,
δημοσιογραφική έρευνα,
έρευνα ιστορικών και
λαογραφικών πηγών

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΣΥΝΟΛΑ

ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

1

2

3

Αμοιβές Κινηματογραφικού
συνεργείου (σκηνοθέτης, Δ.
φωτογραφίας, ηχολήπτης,
μπούμαν, κάμεραμαν,
χειριστής φωτιστικών
σημάτων, Δ.Παραγωγής,
χειριστής drone)
Εξοπλισμός (κάμερα –
αξεσουάρ, εγγραφέας ήχου –
μικρόφωνα, ντρον)
Μετακινήσεις, διαμονή,
διατροφή του συνεργείου και
των συνεργατών για 8 ημέρες
γυρισμάτων

ΣΥΝΟΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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1

2

3

Επεξεργασία εικόνας – ήχου
(στούντιο, αμοιβή μοντέρ,
ηλεκτρονικού)
Εγγραφή πρωτότυπης
μουσικής για
ντοκιμαντέρ και για
σήμα τίτλων, (μουσικοί,
στούντιο) Τελικό μιξαζ
Τελική κόπια Master μεταγραφές

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1

2

3

Μετακινήσεις, διαμονή,
διατροφή (φωτογράφου,
ιστορικού τέχνης,
ηλεκτρονικού) για
Εκπαίδευση και παράδοση
σεμιναρίων στους μαθητές
Λυκείου
Έξοδα για την οργάνωση και το
στήσιμο 2 ανοικτών εκθέσεων
και συζητήσεων (φωτογραφίας,
βιβλίου)
Μικροφωνική κάλυψη
και χρήση φωτιστικών
σωμάτων για την
κάλυψη των
εκδηλώσεων

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

1

2

Δημιουργία
ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σποτ.
Δημιουργία
ηλεκτρονικού
προωθητικού υλικού
Αφίσες και έντυπο
διαφημιστικό υλικό.
Προβολή των
πολιτιστικών δρώμενων
με κατασκευές σε
κεντρικά σημεία της
πόλης
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ΣΥΝΟΛΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Διαμόρφωση και
διακόσμηση χώρων που
θα φιλοξενήσουν τις
εκδηλώσεις
Λειτουργία γραφείου για την
οργάνωση της προβολής των
ντοκιμαντέρ (λίστα καλεσμένων,
μετακινήσεις, φιλοξενία,
διατροφή και ξενάγησή τους)
Μικροφωνική εγκατάσταση,
φωτιστικά σώματα,
προτζέκτορ
Οργάνωση εορταστικής
εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο
, με τη συμμετοχή τοπικών
μουσικών και χορευτικών
συγκροτημάτων για το
κλείσιμο των εκδηλώσεων με
την παρουσία καλεσμένων ,
τοπικών …. Και κατοίκων

1

2

3

4

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΚΑ

1,00

ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς στην τιμή:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

(αριθμητικώς)

(ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ =
(Σύνολο …..) +
(Σύνολο ……) +

Πρόσθετες πληροφορίες
1. Η ισχύς της προσφοράς αυτής είναι μέχρι την ……/……./………….
2. Η τιμή που ανωτέρω αναφέρεται περιλαμβάνει τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Λεωνίδιο Κυνουρίας – Χώρα Πολιτισμού»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ «Κοιν.Σ.Επ. ΕΚΦΡΑΣΗ»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ........ για ποσό σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€ ποσό
χωρίς ΦΠΑ).
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
«…………………………….» για ποσό των …………………. ευρώ (… ........ €), το οποίο τηρείται στη
διάθεσή της Υπηρεσίας σας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου « ................................. ».
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα
αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία
θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η «………………………………» δεν εκπλήρωσε την
υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε με σχετική απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς την Τράπεζά μας. Το ποσό που
θα καταπέσει υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της «……………………………», ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την
μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
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5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι
να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι
μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για
την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το
όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Ημερομηνία: ……………………………..

(Ονοματεπώνυμο)
(Σφραγίδα)
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