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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού
υλικού  και  ζωντανής  –  διαδικτυακής  μετάδοσης  για  την  υποστήριξη  του  παγκόσμιου
πρωταθλήματος Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας, από 24 έως 27 Ιουνίου 2021»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :      
1.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.  Τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και
συγκεκριμένα το άρθρο 118

3. Τον Ν.4623/2019 ( ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) και συγκεκριμένα το άρθρο 5  παρ.19 “Στις περιφέρειες, ως
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για
ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης”

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ.226/
Α΄/27-12-2010),  του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-2016)

5. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει
6.  Το Π.Δ. 80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

7.  Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

8.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.

 Θεσσαλονίκη, 4 Ιουνίου 2021
 Αρ. Πρωτ.: 336250 (7906)
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3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις”  ,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

10.  Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.57654/22-5-2017  (ΦΕΚ
1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

11. Την αριθμ. οικ.  570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  “Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και  άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους  Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

12. Την αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ/οικ.  2482/09-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  “Ορισμός  Αντιπερερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικής Μακεδονίας”

13. Tην  αριθμ.  69/12-11-2020  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ''Ψήφισης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού
έτους 2021''

14. Το  αριθμ.  Πρωτ.  303397(1151)/27-05-2021  (ΑΔΑΜ:21REQ008671685) Πρωτογενές  Αίτημα  της
Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

15.  Την Α/Α 2370  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με  αριθμ.  Πρωτ.  312487(7516)/02-06-2020,  ΑΔΑΜ:
21REQ008704124 και ΑΔΑ:  9ΡΜΛ7ΛΛ-Σ4Ι, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2220 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Διεύθυνσης
Οικονομικού Π.Κ.Μ.  -  Κ.Α.Ε.  02.21.01.721.0879.01  –  Λοιπές  αμοιβές  όσων εκτελούν ειδικές  υπηρεσίες  -
002486-7

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το   άρθρο 118 του Ν.4412/2016   για την  

«Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού υλικού και ζωντανής – διαδικτυακής μετάδοσης για την

υποστήριξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος Ρομποτικής Έρευνας και Καινοτομίας, από 24 έως

27 Ιουνίου 2021»

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Δεκαεννέα Χιλιάδων Οκτακοσί -
ων Σαράντα Ευρώ (19.840,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (16.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

CPV: [79952000-2]-Υπηρεσίες εκδηλώσεων  

NUTS: EL52 (Κεντρική Μακεδονία)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 
θέματα ψηφιακής πολιτικής και καινοτομίας προγραμματίζει την συμμετοχή της ώς υποστηρικτής στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα Ρομποτικής Καινοτομίας First LEGO League μαθητών ηλικίας 9 – 16 ετών με θέμα 
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τον αθλητισμό.

Οι κορυφαίες 200 ομάδες από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται για πρώτη φορά – διαδικτυακά – με 
διοργανώτρια χώρα την Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επ’ ευκαιρία των 200 ετών από το 1821 η 
Εθνική ομάδα της Ελλάδας θα έχει τον αριθμό 200.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 27 Ιουνίου 2021,  υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το οποίο έχει εντάξει πιλοτικά τη ρομποτική και το First LEGO League στα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, οφείλει να συμμετέχει
ενεργά σε τέτοιου είδους δράσεις που προβάλλονται παγκοσμίως και παράλληλα έχουν ουσιαστικό 
αποτέλεσμα στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής ανάπτυξης.

Η υποστήριξη της  Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικού υλικού και ζωντανής μετάδοσης, για την άρτια προβολή του διαγωνισμού και σε μια 
σειρά αναγκών που αφορούν:

1) Τηλεδιάσκεψη-μετάδοση μέσω διαδικτύου στην οποία θα συμμετέχουν απομακρυσμένοι   
ομιλητές και ομιλητές με φυσική παρουσία, με την δυνατότητα προβολής παρουσιάσεων και 
βίντεο.

 Άδεια της πλατφόρμας ZOOM
 Δημιουργία & διαχείριση της streaming πλατφόρμας
 Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας για τους ομιλητές με δωμάτια προετοιμασίας
 Τεχνικός έλεγχος 2 ημέρων (έως 8 ώρες/ημέρα) με τους ομιλητές για την εξασφάλιση της 

ομαλής διεξαγωγής (σύνδεση διαδικτύου, μικρόφωνο, κάμερα κλπ)
 Κατασκευή background, custom layers και τίτλοι ονομάτων
 Ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης σε ποιότητα full HD  με γραφικό περιβάλλον σε  

Youtube
 Δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτήσεων μέσω της πλατφόρμας και μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης
 Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα 

συνδράμει τους ομιλητές
 Δημιουργία ιστοσελίδας (Digital Platform)
 Φόρμα για Feedback μέσω του Google form
 Πολυγλωσσικό
 Αλλαγή βασικών χρωμάτων με βάση την παλέτα που μας δίνεται
 Σύνδεσμοι Social media και προβολή αυτών με εικονίδια
 Εικονίδιο Σύνδεσης το οποίο ανοίγει pop up για "σύνδεση στον λογαριασμό" ή για την 

λειτουργία "ξέχασα των κωδικό μου" ή για την λειτουργία "εγγραφή"
 Σελίδα Technical Support όπου περιέχει μία φόρμα επικοινωνίας η οποία πηγαίνει σε εμάς

ως κρυφή κοινοποίηση όπως και στο email που μας υποδεικνύεται
 Σελίδα Download material όπου περιέχει υλικό σχετικό με το event
 Πρόγραμμα το οποίο χωρίζεται ανά μέρα και ανά αίθουσα για 200 χρήστες και σύνδεση 

με την πλατφόρμα REH της FIRST και LEGO Education.
 Η κάθε μέρα περιέχει μέσα της, τις αίθουσες και μέσα σε κάθε αίθουσα περιέχονται τα 

θέματα ανά ώρα και οι ομιλητές αυτών όπως και μία μικρή περιγραφή
2) Εσωτερική σελίδα για τις ζωντανές μεταδόσεις η οποία μπορεί να περιέχει  

 Πλαίσιο αποστολής ερωτήσεων προς τους ομιλητές
 Σχολιασμό μέσω του συστήματος "Disqus"
 Chat μέσω του συστήματος "Zen Desk"
 Βίντεο μέσω (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) integrate στο βασικό σύστημα.
 Breakout rooms - Main Plenary
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 Δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας στο πάνω μέρος της σελίδας
 Κουμπιά για τα Live

3) Πλατό και Εγκατάσταση εξοπλισμού  
 1 Ledwall indoor 2,5mm 1200 nits  Φωτεινότητα/3840 refresh rate (4,5m X 2,5m) με 

επιδαπέδια στήριξη.
Θα χρειαστεί ως background για να δείχνουμε τα video με τα τοπόσημα της Ελλάδας, να 
συνδέονται οι καλεσμένοι και οι ομάδες που θα βρίσκονται εξ’ αποστάσεως και να 
συνομιλούν με τους παρουσιαστές. Επιπλέον, θα φαίνονται τα λογότυπα των 
υποστηρικτών και τα εικαστικά της εκδήλωσης. 

 2 Ψηφιακά ασύρματα μικρόφωνα πέτου Shure QLDX + 1 χειρός ή άλλα αντίστοιχης 
ποιότητας.
Θα χρησιμοποιηθούν από τους παρουσιαστές και τους καλεσμένους στην εκδήλωση που 
θα απευθύνουν χαιρετισμό και ομιλίες.

 1 κονσόλα ήχου.
 4 Κάμερες 4Κ σε τρίποδα.

Για λήψη εικόνας από το πλατό. Η τηλεσκηνοθεσία του live αφορά 360 περιβάλλον οπότε 
για να καλυφθεί όλο το εύρος χρειάζεται να στηθούν σε 4 σημεία

 1 4Κ video mixer.
Για να παίρνει την εικόνα από τις 4 κάμερες

 1 TV (led monitor) 55’’ σε βάση (δαπέδου ή επιτραπέζια για χρήση Monitor)
Για να έχουν αντίληψη της εικόνας του event οι παρουσιαστές.

 Απαραίτητα καλώδια, συνδέσεις, εγκατάσταση
 12 ρομποτικές κεφαλές(Φώτα) beam R7 + χειριστής κονσόλας 

Φώτα για τη δημιουργία εφέ στο σκηνικό. Η βασική σύνθεση στου σκηνικού στο 
χώρου που θα ορίσουν οι 12 ρομποτικές κεφαλές. Όλο το σκηνικό βασίζεται στις 
κινήσεις και το φωτισμό

 5 Τράσσες 1μ για βάσεις ρομποτικών κεφαλών(Φώτα)
Κάποια φώτα χρειάζεται να βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη/ επίπεδα

4) Μπάντα   
 Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη μπάντας 5 ατόμων(2 blinders, 3 ρομποτικές 

κεφαλές(φώτα) beam R7, μηχανή καπνού)
5) Ανάγκες Κινηματογραφικού Φωτισμού  

 4 Astera Lights ή άλλα αντίστοιχης ποιότητας και χειριστής
Ράβδοι για τα εφέ των προσώπων

 4 kino flo ή φώτα τύπου Sky Pannel
Βασικός φωτισμός για να φωτίσουν τους παρουσιαστές 

6) Video   εξωτερικά  
 Μια ημέρα γυρίσματος με δύο οπερατέρ, drone και ηχολήπτη στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες βίντεο της παραγωγής σχετικά με την παρουσίαση της 
πόλης. Το υλικό αυτής της ημέρας θα δημιουργήσει την ανάγκη υπηρεσιών μοντάζ για 3 
video μέγιστης διάρκειας 4 λεπτών υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη της παραγωγής

 2 κάμερες τύπου Canon 5D Mark IV, ηχολήπτη και drone
             Ενοικίαση εξοπλισμού για την οργανωτική επιτροπή

 16 laptop με ποντίκι
Ελάχιστες προδιαγραφές  :  

 Μνήμη RAM: 8gb
 Επεξεργαστής intel core i5 ή AMD Ryzen 5
 Σκληρός δίσκος: ssd 256gb

Ο  παραπάνω  εξοπλισμός  θα  χρησιμοποιηθεί  από  την  οργανωτική  επιτροπή  (κριτές,
διαιτητές, εθελοντές) για να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν και να διεκπεραιώσουν τις
διαγωνιστικές διαδικασίες οι 200 ομάδες. 
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ΑΡΘΡΟ 2
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν :

1) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει :

α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:

 Δεν υπάρχει  σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων.

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

 Η  προσφορά  ισχύει  και  δεσμεύει  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  για  δύο  (1)  μήνα  από  την  ημέρα
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί προσκόμιση
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον  προσωρινό ανάδοχο και  πριν  την  έκδοση  της
Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι :
* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ή σε περίπτωση έλλειψής
τους Υπεύθυνες δηλώσεις (για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,
* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ.

β)  Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από
τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των
σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται
τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν :

 η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
 το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό,
 το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,

 καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Γ      ια τις         Ανώνυμες Ετ  α      ι  ρ      ίες:  
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο 
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Γ      ια τις         Ετ  α      ι  ρ      ίες Πε  ρ      ιο  ρ      ισμένης Ευθύνης:  
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο Φ.Ε.Κ.
ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Γ      ια τις   Ι      διωτικές Κεφ  α      λ  α      ιουχικές, τις   Ο      μόρ  ρ      υθμες κ  α      ι τις Ετε  ρ      ό  ρρ      υθμες Ετ  α      ι  ρ      ίες:  
Ανακοίνωση καταχώρησης  του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ
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(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια   α      τομική         επιχεί  ρ      ηση – Φυσικό Π  ρ      όσωπο:  
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014
καθώς και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι :

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια  έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και
β) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο  ή σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να ανταποκριθεί στην παροχή των υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης.

3) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς
Η προσφορά  θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και θα πρέπει να
είναι αρμοδίως υπογεγραμμένη και θα πρέπει να αφορά το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην
προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
(19.840,00€), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

         Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.)
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δηλώνει για όλα
τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καθώς και σε βάρος
της εταιρείας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά - courier

σε  σφραγισμένο  φάκελο  στο  Πρωτόκολλο  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  26ης  Οκτωβρίου  64,  Τ.Κ.:  54627,

Θεσσαλονίκη,  3ος όροφος, γραφείο 3,  έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021    και  ώρα 12:00 μ.μ.  

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα

παραλαμβάνονται.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τη-

λέφωνα 2313 319142 - Σοφία Συμεωνίδου και 2313 319138 - Παύλος Κοντζίνος.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι
η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών.  Κατόπιν, ο Φάκελος της
Τεχνικής Προσφοράς αξιολογείται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης Π.Κ.Μ., ως αρμόδιας Υπηρεσίας, λόγω τεχνογνωσίας, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των Φα-
κέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν  οι οικονομικές προσφορές με φθίνουσα
σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-
κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         
Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά αιτιολογη-
μένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν
από τη σύμβαση που θα συναφθεί σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμ-
φωνη γνώμη του εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως.                                                                 

                                                                    

                                                                                    

                                       

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ
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