ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων στο πλαίσιο
του Υποέργου 3 «∆ημοσιότητα και Προβολή του έργου» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη
δικτυακού τόπου διάχυσης πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας», που
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, επιθυμεί την επιλογή αναδόχου για τις κάτωθι
υπηρεσίες:
1. Οπτική επικοινωνία και δημοσιοποίηση του έργου
α) ∆ημιουργία λογοτύπου που θα λειτουργήσει ως δυναμικό επικοινωνιακό εργαλείο και ως
εικαστικό στοιχείο ανάδειξης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη δικτυακού τόπου διάχυσης
πληροφοριών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας». Ο λογότυπος θα σχεδιασθεί σε
δύο γλώσσες (ελληνική, αγγλική), σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή.
β) Γραφιστικό σχεδιασμό και παραγωγή αφίσας προβολής του έργου και του δικτυακού του
τόπου, διάστασης 50Χ70 cm σε 5 αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα.
γ) Υποστήριξη συμμετοχής του προσωπικού του ΕΚΒΥ σε επιλεγμένες εκδηλώσεις τρίτων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων
του (κατ’ ελάχιστον 4).
2. Οργάνωση ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων
Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδας τον Απρίλιο του 2014 στην Αθήνα για την
προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και του δικτυακού τόπου. Σκοπός της ημερίδας είναι η
ενημέρωση των τελικών χρηστών και η επίδειξη της λειτουργικότητας και των δυνατοτήτων του
δικτυακού τόπου. Στην ημερίδα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν, ενδεικτικά, περιβαλλοντικές
ΜΚΟ, Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπρόσωποι των
ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει επίδειξη των δικτυακών υπηρεσιών τους
συστήματος. Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου, ενδεικτικά, είναι ο σχεδιασμός πρόσκλησης και
η ηλεκτρονική της αποστολή στους αποδέκτες (περί τους 100), η δημιουργία φακέλου ημερίδας
για τους συμμετέχοντες, η τήρηση γραμματείας κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας, η κάλυψη
δαπανών catering για καφέ για 100 άτομα, η δημιουργία φακέλου για τους δημοσιογράφους
(press kit), η προβολή της ημερίδας στα ΜΜΕ, η κάλυψη δαπανών μετακίνησης δύο
εκπροσώπων του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στην Αθήνα, η φωτογραφική κάλυψη της ημερίδας. Με την
ολοκλήρωσή της, ο υποψήφιος ανάδοχος θα συνθέσει Φάκελο Ημερίδας, ο οποίος θα
περιλαμβάνει σύντομη έκθεση για την ημερίδα με επισυναπτόμενο φωτογραφικό υλικό,
πρόσκληση, κατάλογο προσκεκλημένων, κατάλογο συμμετεχόντων, πρόγραμμα, κατάλογο με το
υλικό που διανεμήθηκε, στοιχεία δημοσιοποίησης και προβολής στα ΜΜΕ (π.χ. ∆ελτία Τύπου,
κατάλογο επαφών με ΜΜΕ, δημοσιεύματα Τύπου, καταχωρήσεις σε ιστότοπους, κατάλογο με
συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα και τυχόν ηχητικά και οπτικά ντοκουμέντα
κ.ά.). Ο φάκελος θα παραδοθεί σε έντυπη μορφή (σε δύο ανάτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή.
Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
2014 και ώρα 12:00.
Προϋπολογισμός: 8.500,00 ευρώ (ανώτατο όριο Οικονομικής Προσφοράς).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι:


∆ικαιολογητικά σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα.



Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνουν:
Ο προσφέρων:
(α)
δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για αδίκημα που αφορά
στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας και δεν έχει
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο
από την αναθέτουσα αρχή.
(β)
δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
(γ)

είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.



Τεχνική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει: α) δημιουργική πρόταση για τον λογότυπο
του έργου, β) δημιουργική πρόταση για την αφισέτα, γ) πρόταση οργάνωσης της
ημερίδας για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.



Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Θα αξιολογηθεί
η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά με βαρύτητα 90:10.
Η πληρωμή θα γίνει σε 2 φάσεις. Η πρώτη με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας 1 και
η δεύτερη με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας 2. Κατά τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα
κληθεί να προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Προσφορές άνω του προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Πρόσωπο επικοινωνίας / Πληροφορίες:
Ταγδαλίδης Θεόδωρος
tagdalidis@ekby.gr)
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