ΤΝΑΝΠ/Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενημζρωςησ
Προδιαγραφζσ για την παροχή υπηρεςιϊν παραγωγήσ ενημερωτικϊν βιντεοταινιϊν.
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ παραγωγισ
ενθμερωτικϊν βιντεοταινιϊν. υγκεκριμζνα, θ παραγωγι, ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ
καμπάνιασ προβολισ ενθμερωτικϊν-εκπαιδευτικϊν βίντεο, κακϊσ και βίντεο κοινωνικϊν
μθνυμάτων. Σα βίντεο αφοροφν ςε όλουσ τουσ –ςυναλλαςςόμενουσ με τθ ναυτιλίαπολίτεσ, τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και το επιβατικό κοινό
τθσ ακτοπλοΐασ. Σα βίντεο αυτά κα διανεμθκοφν ςτα πλοία τθσ ακτοπλοΐασ και τθσ
κρουαηιζρασ, ςτα λιμάνια πφλεσ τθσ χϊρασ και ςτισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ.
Αναλυτικά τα βίντεο αυτά:
- Τποςτθρίηουν τθν Ελλθνικι Ακτοπλοΐα ςτθν προςπάκεια τθσ για μεγαλφτερθ και
καλφτερθ αςφάλεια. (Διοικθτικζσ – Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ).
- Τποςτθρίηουν τθν νθςιωτικι Ελλάδα ςτθν οποία ταξιδεφουν πλοία τθσ ακτοπλοΐασ.
(Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ)
- Τποςτθρίηουν τθν εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ, ιδιαίτερα των ςτελεχϊν που βρίςκονται ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ ωσ τθν
ατομικι τουσ αςφάλεια κατά τθν διάρκεια τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων που τουσ ζχει
ανακζςει θ Πολιτεία. (Εκπαιδευτικζσ Τπθρεςίεσ)
- Τποςτθρίηουν τθν αςφάλεια των πλθρωμάτων των πλοίων τθσ ακτοπλοίασ. (Διοικθτικζσ –
Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ), και.
- Τποςτθρίηουν τθν ομαλι λειτουργία του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ.
(Διοικθτικζσ – Κοινωνικζσ Τπθρεςίεσ).
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα εννζα χιλιάδων εξακοςίων
ευρϊ (49.600,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και νομίμων κρατήςεων δημοςίου .

ΙΙΙ. KΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

ΙV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ – ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Η εν λόγω προμικεια ενζχει κζςθ διοικθτικϊν – κοινωνικϊν, εκπαιδευτικϊν ενθμερωτικϊν
υπθρεςιϊν και είναι απαραίτθτθ τόςο για τθν ανάδειξθ προτφπων και τθν εδραίωςθ τθσ
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εικόνασ του ΤΝΑΝΠ, όςο και του Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ,
ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν ενίςχυςθ του ιςχυροφ κοινωνικοφ ρόλου τουσ.
Α. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ:
Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ
Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ (Γρ. 542)
Ακτι Βαςιλειάδθ (ΠΤΛΕ Ε1 –Ε2)ΣΚ 18510, Πειραιάσ
e-mail.: press@yna.gov.gr
Β. ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των υπθρεςιϊν ορίηονται οι δζκα (10) θμζρεσ από τθν επομζνθ
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΒΙΝΣΕΟ:
1.Περιεχόμενο βίντεο: Πζντε (05) ανεξάρτθτα βίντεο με τα παρακάτω κζματα:
- Προβολι ςφντομων δθλϊςεων από ακλθτζσ – πρωτακλθτζσ, ςτελζχθ του Λιμενικοφ
ϊματοσ ςχετικά με τθ ςθμαςία εφαρμογισ των κανόνων αςφάλειασ και προςωπικισ
υγιεινισ.
- Προβολι ςφντομων δθλϊςεων από ςτελζχθ του Λιμενικοφ ϊματοσ από όλθ τθν Ελλάδα
ςχετικά με τθ ςθμαςία εφαρμογισ των κανόνων αςφάλειασ και προςωπικισ υγιεινισ.
- Προβολι τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ των κανόνων υγιεινισ κι αςφάλειασ από τα ςτελζχθ
του Λιμενικοφ ϊματοσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ
- Προβολι των μζτρων υγιεινισ κι αςφάλειασ για τουσ επιβάτεσ και το πλιρωμα ςτισ
ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ
2.Διάρκεια Βίντεο: Ανάλογα με το περιεχόμενο θ διάρκεια των βίντεο μπορεί να ποικίλει
από ζνα (1) ζωσ δεκαπζντε (15) λεπτά.
3.Μορφή βίντεο: 2D Animation, Shooting (Γφριςμα), Post Production ανάλογα με το
περιεχόμενο και τισ ανάγκεσ κάκε βίντεο
4.Ήχοσ: 44.100 KHz, Stereo, 16bit
5.Σφποσ εικόνασ: HD 16:9, Mp4 αρχείο
6.ργαςίεσ που περιλαμβάνονται: Shooting (Γφριςμα), Εργαςίεσ Post Production (μοντάη,
επεξεργαςία εικόνασ και γραφικϊν), Εργαςίεσ Studio Ήχου (μουςικι επιμζλεια, με
προπλθρωμζνα δικαιϊματα, επιλογι εκφωνθτι, θχογράφθςθ εκφϊνθςθσ, μοντάη, τελικι
μίξθ).
7.Παροχή υπηρεςιϊν οργάνωςησ και ςυντονιςμοφ για τισ παραπάνω κατηγορίεσ: Η
ανάδοχοσ εταιρεία κα αναλάβει το ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ των προςϊπων που κα
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επιλεγοφν/ εμπλακοφν ςτθν παροχι των ωσ άνω κατθγοριϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν
παροχι οιαςδιποτε ςυνδρομισ απαιτθκεί προσ αυτά, προκειμζνου να διεκπεραιωκεί το
αναλθφκζν ζργο.

VΙ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν παραγωγι ενθμερωτικϊν
βιντεοταινιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία (ΤΝΑΝΠ/ Γραφείο
Επικοινωνίασ και Ενημζρωςησ). Η παραλαβι των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν
αρμόδια επιτροπι Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ Ειδϊν και Παραλαβισ Τπθρεςιϊν του
ΤΝΑΝΠ και κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ζκδοςησ ςχετικήσ Τπηρεςιακήσ βεβαίωςησ από
την επιςπεφδουςα υπηρεςία (ΤΝΑΝΠ/ Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενημζρωςησ), με την
οποία θα βεβαιϊνεται:
(α) Ότι οι παραςχεθείςεσ υπηρεςίεσ ήταν ςφμφωνεσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
(β) Η τήρηςη των όρων τησ ςφμβαςησ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφναται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο
κα αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι:
Α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
Β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/ Γραφείο Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ),
Γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Παροχι υπθρεςιϊν παραγωγισ ενθμερωτικϊν βιντεοταινιϊν),
Δ) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν
τα κάτωκι:

1.ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του
προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ μαηί με Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ
75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να
υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει και αποδζχεται
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ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ.

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν
τα κάτωκι:
-Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν.
-Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ, θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.
ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι
υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μη
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ- για παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
-Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται θ παρεχόμενθ υπθρεςία.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
-Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα
με τον πίνακα που ακολουκεί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΠΟΟΣΟ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(υμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α. και κρατιςεων
υπζρ Δθμοςίου)

3.ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ

Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ Γραφείο Επικοινωνίασ και
Ενθμζρωςθσ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ 147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ
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ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ

¨ΦΑΚΕΛΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινή
απόρριψησ, τα κάτωκι:
Α.

Απόςπαςμα ςχετικοφ μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,

ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν
ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ
φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον
Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με την προςκόμιςη του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ
του οικονομικοφ φορζα αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη ζςτω για ζναν από τουσ
λόγουσ που προβλζπονται ςτην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
Αϋ 147), η αναθζτουςα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τη ςυμμετοχή ςτη
διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ήτοι φορολογική και
αςφαλιςτική ενημερότητα).
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά
του υποψθφίου αναδόχου και η κατακφρωςη γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
την αμζςωσ επόμενη πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, εφόςον
υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προςφορά και εφόςον τα ¨ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΗ ¨ πληροφν τισ προχποθζςεισ.
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