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ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Υπηρεσίες Πλήρους Διαφήμισης
Μάρκου Μπότσαρη 11
Θεσσαλονίκη ΤΚ 54643

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.7.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης _ Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Την με αρ. πρωτ. 119/2014 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014
3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
4. Την με αριθμ. πρωτ. 32680/ΕΥΘΥ 334/23.3.2015 (ΦΕΚ 791/Β/6.5.2015).Υ.Α. με θέμα την
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014
5. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1404/18.05.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και επικοινωνία» και Κωδικό ΟΠΣ
5000998
6. Τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
7. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β/1822) Υ.Α. «Εθνικοί
κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης»
8. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03.2017)
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«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και τις τροποποιήσεις αυτής
9.

Την με ΑΠ. οικ. 775/07.04.2017 Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας
του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020

10. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1037/15.5.2017 (ΑΔΑ 70ΟΙ7ΛΩ-ΨΣΑ) Απόφαση δημιουργίας και
τήρησης καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (υποπρόγραμμα Α΄), του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 20142020
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2113/27-09-2018 Απόφαση 6ης επικαιροποίησης του καταλόγου
Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
εγγραφής της «ΡΟΖΑΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» στον ανωτέρω κατάλογο και ειδικότερα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών
και στο Μητρώο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Λειτουργίας
12. 10.Την με αριθμ. πρωτ. 1048/02-10-2018 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο Παρόχων
Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στο
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και στο Μητρώο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών
Λειτουργίας της «ΡΟΖΑΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»
13. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.2561/07-11-2018 απόφαση επιλογής της ανωτέρω αναδόχου για
την υλοποίηση του έργου παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών &
ραδιοφωνικών spots
14. Τις υπηρεσιακές
προγραμματισμού.

ανάγκες

όπως

αυτές

περιγράφονται

στην

τεχνική

έκθεση

Προσκαλεί
Την ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ –Υπηρεσίες Πλήρους Διαφήμισης, που εδρεύει στην
οδό Μάρκου Μπότσαρη 11 στη Θεσσαλονίκη και είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρόχων
υπηρεσιών και προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, να εκδηλώσει το
ενδιαφέρον της για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών &
ραδιοφωνικών spots στο πλαίσιο του Σχεδίου Προβολής και Δημοσιότητας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την ακόλουθη κατηγορία:
CPV: 92200000-3 «Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες»
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1. Περιγραφή παραδοτέων έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής
τηλεοπτικών& ραδιοφωνικών spots για το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020.
Αναλυτικότερα το έργο αφορά τη δημιουργία και παραγωγή 8 τηλεοπτικών spots διαρκείας έως 45
δευτερολέπτων έκαστο, (1 γενικού για το ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίου και 7 εξειδικευμένων ανά Άξονα
Προτεραιότητας του ΠΕΠ) καθώς και 8 ραδιοφωνικών spots.
Αναλυτικά και για τα τηλεοπτικά spots θα πρέπει να γίνουν τα κάτωθι:
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1. γενικό τηλεοπτικό spot όπου θα διατυπώνεται άμεσα και κατανοητά το αναπτυξιακό όραμα
της Περιφέρειας και η στρατηγική της μέσα από την παρουσίαση των γενικών γραμμών του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Με σλόγκαν «Π.Β.Α. Προοπτική. Βιωσιμότητα. Ανάπτυξη» το
τηλεοπτικό spot θα προβάλλει τις παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος με γενικά
και αναπτυξιακά μηνύματα.
2. Θεματικά 7 συνολικά θεματικά τηλεοπτικά spots που καθένα εξ αυτών θα αναφέρεται στις
υποδομές και τις αναβαθμίσεις που θα συντελεστούν. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν:
 spot για τα έργα πολιτισμού
 spot για τις δράσεις που αφορούν στην παιδεία
 spot για τα έργα στον τομέα της υγείας και κοινωνικής προστασίας
 spot για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και την ενεργειακή αναβάθμιση
 spot για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.)
 spot για τα έργα στα οδικά δίκτυα
 spot για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας
Και τα επτά θεματικά τηλεοπτικά spots θα είναι συνδυασμός γυρισμάτων και σκίτσων. Τα σκίτσα
θα απεικονίζουν εμβληματικά έργα σε κάθε άξονα δράσης τα οποία θα ζωντανεύουν με τη χρήση
αληθινών – ρεαλιστικών πλάνων. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η χρήση του τεχνάσματος του σκίτσου
που ζωντανεύει κι επίσης η χρήση γραφικών στοιχείων που θα προσδώσει φρεσκάδα και μοντέρνα
αισθητική. Απαντώντας στις τάσεις της εποχής, θα χρησιμοποιηθούν infographic στοιχεία που θα
κάνουν πιο κατανοητές κάποιες πληροφορίες, όπως ποσά προϋπολογισμών, αριθμός έργων που
υλοποιήθηκαν ανά έτος κλπ. Οι εκφωνήσεις για τα τηλεοπτικά θα είναι από αντρικές ή/και
γυναικείες φωνές, σωστά σκηνοθετημένες ώστε να δίνουν ένταση στα σημεία που θέλουμε να
τονίσουμε και αφηγηματική χροιά στα σημεία που θέλουμε περισσότερο συναίσθημα.
Η Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει και να παραδώσει στην ΕΥΔ Β. Αιγαίου εναλλακτικά σενάρια
για τα τηλεοπτικά spots με προτάσεις κειμένου, σπικαζ, μουσικοποίησης, όπως αναλύονται
παραπάνω και με βάση το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο.
1.2. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου
Η Αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τα σενάρια που θεωρεί καταλληλότερα ή θα ζητήσει διορθώσεις
και στην συνέχεια η Ανάδοχος μετά την τελική έγκριση των σεναρίων θα προχωρήσει στην
παραγωγή των spots με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
Σενάριο - Σκηνοθεσία – Σκιτσογράφηση - Επιμέλεια Παραγωγής
Υποχρέωση της αναδόχου είναι η οργάνωση της ομάδας παραγωγής και εκτέλεσης εργασιών
λήψεων σε video, Video edit, Graphics - 3D-Animation, Audio edit, εγγραφή σε ψηφιακά μέσα και
εξαγωγή του υλικού ανάλογα με το μέσο προβολής σε όλα τα format που θα χρειαστεί η
Αναθέτουσα Αρχή, τα είδη αρχείων, τρόποι συμπίεσης και αναλύσεις για τις διαφορετικές
πλατφόρμες προβολής (converters, containers, codecs). Στην ομάδα παραγωγής θα συμμετέχει
σκιτσογράφος ώστε στα τηλεοπτικά spots να επιτευχθεί η χρήση σκίτσου σε συνδυασμό με τις
λήψεις. Οι λήψεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από ψηφιακές κάμερες full HD και drone με
βάση το εγκεκριμένο σενάριο για κάθε spot. Όπου απαιτείται θα πραγματοποιούνται πολλαπλές
λήψεις με 2 η και 3 κάμερες ταυτόχρονα (π.χ. σε μία συνέντευξη).
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Εξοπλισμός Video – Audio
Για την επιτυχή εκτέλεση του παραδοτέου θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο κάτωθι εξοπλισμός:

Full HD κάμερες 2Κ και 4Κ

Ψηφιακή εγγραφή βιντεοκάμερας με δυνατότητα 4: 2: 2

Φόρμα εγγραφής Pal, 25 εώς 240fps.

Σετ με mini αδιάβροχες minicam με όλο το κιτ με τα αξεσουάρ με δυνατότητα για 4Κ και με
WiFi.

Drone με δυνατότητα λήψης 2Κ και 4Κ από 25 έως 240 fps.

Πλήρης εξοπλισμός για τουλάχιστον 2 ημερών λήψη χωρίς υποστήριξη.

Εξοπλισμός για time-lapse.

Blackmagic DeckLink Pro 4K.

Φωτιστικό κιτ, συμπεριλαμβανομένου ενός φορητού LED απαλού φωτός που μπορεί να
λειτουργήσει με ηλεκτρικό ρεύμα ή από φορητή ισχύ καθώς και reflection.

Ηχητικό
κιτ, συμπεριλαμβανομένων, μικροφώνων κατεύθυνσης βάσεων δαπέδου και
ακουστικών.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθεί και εξοπλισμός για τη
σταθερότητα των λήψεων όπως τριπόδια, μικρός γερανός και για ομαλές μετακινήσεις της
κάμερας, steadicam.
Post production
Video edit

Μοντάζ σε σύγχρονους σταθμούς εργασίας.

Χρωματικές διορθώσεις (Color grading - correction).

Digital Image mastering, noise reduction, VFX, compositing

Οπτικά και ειδικά εφέ CGI (Special & Visual effects).
Graphics - 2D και 3D-Animation - titles

Δημιουργία animation 2D - 3D Animation

Motion graphic 2D & 3D

Rotoscoping masks, tracking, 3d content in footage

Τitle animation τίτλοι αρχής – τέλους

2D & 3D graphics design

photo – animation

particle system animation
Audio edit

Ψηφιακή επεξεργασία ήχου

Voice overs, Sound Design

Ηχητικά εφέ

normalizing, noise reduction

Αλλαγή / προσθήκη μουσικού θέματος μίξη και μουσική επιμέλεια.
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Εκφώνηση (Voice over - dubbing)

Επιλoγή φωνής από την πλούσια τράπεζα φωνών

ανάλογα με τις απαιτήσεις του σεναρίου.
Στην συνέχεια και με βάση τα παραχθέντα τηλεοπτικά spot Ο ανάδοχος θα παράξει 8 αντίστοιχα
ραδιοφωνικά spot διάρκειας έως 45 δευτερολέπτων με σκοπό την ενιαία και ολοκληρωμένη
επικοινωνιακή παρουσία του προγράμματος.
1.3. Φυσικό Αντικείμενο Έργου, Παραδοτέα
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως εξής:










Γενικό Τηλεοπτικό spot διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για τα έργα πολιτισμού διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για τις δράσεις που αφορούν στην παιδεία διάρκεια 45
δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για τα έργα στον τομέα της υγείας και κοινωνικής προστασίας
διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και την ενεργειακή
αναβάθμιση διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) διάρκεια 45
δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για τα έργα στα οδικά δίκτυα διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Θεματικό Τηλεοπτικό spot για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) στα μικρά
νησιά της Περιφέρειας διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Γενικό Ραδιοφωνικό spot διάρκεια 45 δευτερολέπτων




Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για τα έργα πολιτισμού διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για τις δράσεις που αφορούν στην παιδεία διάρκεια 45
δευτερολέπτων
 Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για τα έργα στον τομέα της υγείας και κοινωνικής προστασίας
διάρκεια 45 δευτερολέπτων
 Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και την ενεργειακή
αναβάθμιση διάρκεια 45 δευτερολέπτων
 Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.) διάρκεια 45
δευτερολέπτων
 Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για τα έργα στα οδικά δίκτυα διάρκεια 45 δευτερολέπτων
 Θεματικό Ραδιοφωνικό spot για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) στα μικρά
νησιά της Περιφέρειας διάρκεια 45 δευτερολέπτων
Ανά παραδοτέο το ανωτέρω φυσικό αντικείμενο ορίζεται ως εξής:
Α/Α

Κατηγορία Παραδοτέου
1.

Πρώτο Παραδοτέο :


Ένα Γενικό Τηλεοπτικό spot διάρκειας 45 δευτερολέπτων



Ένα Γενικό Ραδιοφωνικό spot διάρκειας 45 δευτερολέπτων
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2.

Δεύτερο Παραδοτέο :


Επτά θεματικά Τηλεοπτικό spot διάρκειας 45 δευτερολέπτων έκαστο



Επτά θεματικά Ραδιοφωνικά spot διάρκειας 45 δευτερολέπτων έκαστο

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Αναλυτικά και ανά παραδοτέο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Παραδοτέου
1.

Διάρκεια Υλοποίησης

Πρώτο Παραδοτέο :
Ένα Γενικό Τηλεοπτικό spot διάρκειας 45
δευτερολέπτων

έως 3 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Ένα Γενικό Ραδιοφωνικό spot διάρκειας 45
δευτερολέπτων
2.

Δεύτερο Παραδοτέο :
Επτά θεματικά Τηλεοπτικό spots διάρκειας 45
δευτερολέπτων έκαστο

έως 4 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Επτά θεματικά Ραδιοφωνικά spots διάρκειας 45
δευτερολέπτων έκαστο

3. ΤΙΜΗΜΑ
Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες, δε δύναται να υπερβεί το ποσό των 38.000 ευρώ,
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 2016ΕΠ08810008
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της ΕΥΔ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:
 Η αμοιβή του προσωπικού που τυχόν διαθέτει η Ανάδοχος
 Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει την Ανάδοχο.
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων της αρχής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4
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του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 127 Ν. 4412/2016. Η εν λόγω ένσταση υποβάλλεται σε 5
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για την κατάθεση της ένστασης καταβάλλεται
παράβολο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει
δεκτή.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των παραδοτέων και την προσκόμιση των
απαραίτητων παραστατικών από την Ανάδοχο. Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Θα προηγηθεί επίσης η οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
καθώς και η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
Η πληρωμή θα γίνει ως εξής:


1ο παραδοτέο: 30% με την οριστική παραλαβή του 1ου παραδοτέου από την Αναθέτουσα
Αρχή



2ο παραδοτέο: 70% με την οριστική παραλαβή του 2ου παραδοτέου από την
Αναθέτουσα Αρχή

Η παραλήπτρια της παρούσας καλείται να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26/11/2018
και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη –Λέσβος τα παρακάτω:
1. ΤΕΥΔ (Παράρτημα ΙΙΙ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Για την απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας του αναδόχου, ορίζονται ως περίοδος αναφοράς τα δύο (2) τελευταία
ημερολογιακά έτη (ήτοι 2016 και 2017).
2. Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Ι) για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η οποία
διατυπώνεται αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Συνημμένα:
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1. Παράρτημα Ι: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
2. Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Παράρτημα ΙΙΙ: ΤΕΥΔ

Εσωτερική Διανομή:
Μονάδα Γ΄
Χ.Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΤΙΜΗ (χωρίς
ΦΠΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΤΙΜΗ (με
ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα
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Οι προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Φυσικό Αντικείμενο
Τεχνικές Προδιαγραφές

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 γενικό τηλεοπτικό spot
1 θεματικό τηλεοπτικό spot για τα
έργα πολιτισμού

Δημιουργία
& παραγωγή
τηλεοπτικών
spots

Format video
Pal, 50 frame
Codec MP4 H264 100mb/s Full HD

1 θεματικό τηλεοπτικό spot για τις
δράσεις που αφορούν στην παιδεία

1920x1080

1 θεματικό τηλεοπτικό spot για τα
έργα στον τομέα της υγείας και της
κοινωνικής προστασίας

masks, tracking, 3d content in footage.

1 θεματικό τηλεοπτικό spot για τις
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και την
ενεργειακή αναβάθμιση

την δημιουργία 5 έως 7 sec time-lapse photo

1 θεματικό τηλεοπτικό spot για την
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.)
1 θεματικό τηλεοπτικό spot για τα
έργα στα οδικά δίκτυα
1 θεματικό τηλεοπτικό spot και τις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
(Ο.Χ.Ε.)
στα
μικρά
νησιά
της
Περιφέρειας

Δημιουργία animation 2D - 3D rotoscoping
Σχεδιασμός με το χέρι όλων των επιλεγμένων
έργων συν των επιπρόσθετων λογότυπων για
– animation όπου το αρχικό σκίτσο θα
καταλήγει σε πραγματική απεικόνιση του
αντίστοιχου έργου για κάθε έργο ξεχωριστά
ώστε να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα σε
κάθε spot.
Για τα σκίτσα θα χρησιμοποιηθούν μολύβια
4Β εξασφαλίζοντας μία γήινη αίσθηση που
είναι απαραίτητη για να δοθεί μια ανθρώπινη
διάσταση στα απεικονιζόμενα έργα.
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1 γενικό ραδιοφωνικό spot
1 θεματικό ραδιοφωνικό spot για τα
έργα πολιτισμού
1 θεματικό ραδιοφωνικό spot για τις
δράσεις που αφορούν στην παιδεία
Δημιουργία
& παραγωγή
radio spot

1 θεματικό ραδιοφωνικό spot για τα
έργα στον τομέα της υγείας και της
κοινωνικής προστασίας

Format
σε μορφή wav και mp3 192kbs
Εκφώνηση (Voice over - dubbing)
Επιλογή φωνής από την πλούσια τράπεζα
φωνών ανάλογα με τις απαιτήσεις του
σεναρίου.
Voice overs, Sound Design
Ηχητικά εφέ
Αλλαγή / προσθήκη μουσικού θέματος μίξη
και μουσική επιμέλεια.

1 θεματικό ραδιοφωνικό spot για τις
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και την
ενεργειακή αναβάθμιση
1 θεματικό ραδιοφωνικό spot για την
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Β.Α.Α.)
1 θεματικό ραδιοφωνικό spot για τα
έργα στα οδικά δίκτυα
1 θεματικό ραδιοφωνικό spot και τις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις
στα μικρά νησιά της Περιφέρειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 86871
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 1ο Χλμ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ /ΜΥΤΙΛΗΝΗ / 81100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: …………………………..
- Τηλέφωνο: …………………………..
- Ηλ. ταχυδρομείο: …………………………..
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pepba.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών
spots για το Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

CPV: 92200000-3 «Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες»
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2.

δωροδοκία·

3.

απάτη·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
εργατικού δικαίου;
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
[] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
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πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
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πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1)Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Αριθμός ετών: 2 (2016 & 2017)
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που
Περιγραφή
ποσά
ημερομηνίες
αναφέρεται στην πρόσκληση, ο οικονομικός
φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

παραλήπτες
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω, είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην “ΕΥΔ ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 20142020”, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών
δημιουργίας και παραγωγής τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών spots για το Ε.Π. Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020»
CPV: 92200000-3 «Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες

(κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……).
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