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ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Για τθν παροχι υπθρεςιϊν «Προϊκθςθσ και Διάχυςθσ» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου με 
τίτλο «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable 
Mobility, Accessibility and Responsible Travel», ακρωνφμιο DESTI-SMART. 
 
Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΣΑ, ζχοντασ υπόψθ: 
 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Υπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τουσ Κανονιςμοφσ τθσ ΜΑΘ ΑΑΕ ΟΣΑ 

 τoν Οδθγό Εφαρμογισ του  Προγράμματοσ  INTERREG EUROPE  

 το εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο, τθν κατανομι του προχπολογιςμοφ και το χρονοδιάγραμμα του 
ζργου 

 το Subsidy Contract και το Partnership Agreement του ζργου 

 τθν με θμερομθνία 29/05/2018 επιςτολι τθσ Κοινισ Γραμματείασ Προγράμματοσ «INTERREG 
EUROPE» ςχετικά με τθν τελικι ζγκριςθ του ζργου DESTΙ-SMART, 

 τθν υπ’ αρικμ. 3/16θ/20-4-2018 απόφαςθ του Δ τθσ ΜΑΘ Α.Ε. για τθν αποδοχι του ζργου “DESTI-
SMART”, 

 τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ Τπθρεςίασ 

 

 



  

 
 

 
 

Προςκαλεί  

Κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προςφορά για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Τπθρεςίεσ 
Προϊκθςθσ και Διάχυςθσ» ςτο πλαίςιο του ζργου με ακρωνφμιο DESTI-SMART «Delivering Efficient 
Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and 
Responsible Travel», (με κωδικό CPV 79342200) ζπειτα από τθν υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν 
προςφορϊν. Κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ . 

 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ζντεκα χιλιάδων οκτακοςίων πενήντα ενόσ 
ευρώ και εξήντα λεπτών (11.851,60€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%, ιτοι 14.695,984 
(€)ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 
 

Σο χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, ο τρόποσ εκτζλεςθσ και παραλαβισ του ζργου, ο τρόποσ πλθρωμισ του 

αναδόχου και θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, αναφζρονται ςτα ςυνθμμζνα τεφχθ τθσ πρόςκλθςθσ 
 

Αντικείμενο Τπηρεςίασ 

το πλαίςιο του ζργου, ο ανάδοχοσ κα παράςχει τθν ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΣΑ τισ κάτωκι υπθρεςίεσ, ςε ςτενι 

ςυνεργαςία με τθν ομάδα ζργου τθσ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΣΑ για το ζργο DESTI-SMART: 

1. χεδιαςμόσ και εκτφπωςθ εντφπων (leaflet, brochure) του ζργου  

2. Κάλυψθ με βίντεο όλων των βαςικϊν εκδθλϊςεων τθσ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΣΑ ςτο πλαίςιο του ζργου 

3. Παραγωγι βίντεο για τθν προβολι του ςτόχου και των αποτελεςμάτων του ζργου 

 

φνταξη Προςφορών 

Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι ςφραγιςμζνοσ και απαραίτθτα να φζρει τθν 

επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προςφζροντα κακϊσ επίςθσ και τθν ζνδειξθ Προςφορά ςχετικά με τθν 

Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: «Τπθρεςίεσ Προϊκθςθσ 

και Διάχυςθσ» ςτο πλαίςιο του ζργου με ακρωνφμιο DESTI-SMART «Delivering Efficient Sustainable 

Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible 

Travel» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ INTERREG EUROPE» και να αναγράφεται ο αρικμόσ 

πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, να περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ δφο (2) υποφακζλουσ με 

τουσ κατωτζρω τίτλουσ: 

• «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ -  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

• «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Α. Τποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», προςδιορίηεται το περιεχόμενο του ςτο 

τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν  

 

 

 

 



  

 
 

 
 

Για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, θ Σεχνικι Προςφορά του υποψιφιου 

ανάδοχου κα πρζπει να περιλαμβάνει πρόταςθ δθμιουργικοφ για τα ζντυπα και ςχζδιο ςεναρίου για το 

βίντεο προβολισ του ζργου ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 

Β. Τποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ πρζπει είναι ςφραγιςμζνοσ. 

Ο υποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά για τθν εκτζλεςθ 

του Ζργου, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η 

οικονομικι προςφορά υπογράφεται από τον προςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

προςφζροντα. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατιςεισ υπζρ τρίτων, κάκε άλλθ νομικι επιβάρυνςθ, ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ μθ ρθτά 

κακοριηόμενθ από τθν παροφςα, επιβαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί 

ςτθν προςφορά του διαγωνιηόμενου. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ µε τθν προςφορά του δεςμεφεται να υλοποιιςει το ζργο ςτον 

προδιαγεγραμμζνο χρόνο και ςτθν ποιότθτα και επίπεδο ςφμφωνα µε τθν προςφορά του και τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.  

 
Δικαίωμα – Προχποθζςεισ υμμετοχήσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που 

υποβάλλουν κοινι προςφορά, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

ςτα κράτθ – μζλθ τθσ υμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν 

κυρϊςει τθ υμφωνία περί Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 

κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από 

τθν Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. 

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, oι ενδιαφερόμενοι  κα πρζπει 

να διακζτουν επαρκι τεχνικι ικανότθτα και εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ανάλογων προσ τθν 

δθμοπρατοφμενθ υπθρεςία. 

 

Διάρκεια του ζργου 

Θ διάρκεια του ζργου είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ τθσ Α’ Φάςθσ του ζργου, ιτοι 

31/12/2020 ι ςε οποιαδιποτε άλλθ θμερομθνία εφόςον παρατακεί θ διάρκεια του ζργου. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 2313 31 77 

12, κα. Σ. Ηοφντςα). 

 
 

 



  

 
 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να κατακζςουν τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τουσ 

ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικών Προδιαγραφών, ςε κλειςτό φάκελο, αυτοπροςϊπωσ, ταχυδρομικά (με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι) ι μζςω εταιρίασ ταχυμεταφορϊν (courier), ςυνοδευόμενο από τθν Αίτηςη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ, εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ  που αρχίηει από τθν θμζρα τθσ 

ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  www.mdat.gr και ζωσ την  Δευτζρα 

18/03/2019 και ώρα 14:00  ςτα γραφεία τθσ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, επί τθσ οδοφ Β.  Γεωργίου Α΄ αρικμόσ 1, 

1οσ όροφοσ, γραφείο 106A.  Προςφορζσ που δεν κα  περιλαμβάνουν τα ωσ άνω και δεν κα 

προςκομιςτοφν ζωσ τθν ωσ άνω προβλεπόμενθ θμζρα και ώρα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι προςφορζσ προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και 

ςφμφωνα µε τα αναφερόμενα ςτο παρόν. 

 Η Σελικι Αξιολόγθςθ-κατάταξθ των υποψθφίων για τθν τελικι επιλογι κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα 

με τον Κανονιςμό Ανάκεςθσ ζργων, Μελετϊν, Τπθρεςιϊν και Προμθκειϊν τθσ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΣΑ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα ακόλουκα: 

Επιλογή Αναδόχου – Κριτήρια Αξιολόγηςησ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ,ωσ ακολοφκωσ: 

Η αξιολόγθςθ τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ Προςφοράσ κα γίνει βάςει των κάτωκι κριτθρίων και 

ςυντελεςτϊν: 

Α/Α Κριτιριο Βακμόσ (1-10) 
υντελεςτισ 

ςτάκμιςθσ 
Αποτζλεςμα 

1 

Κριτήριο 1: Ευρθματικότθτα ςεναρίου 

βίντεο και ευρθματικότθτα 

δθμιουργικοφ εντφπων   3 0 

2 Κριτήριο 2: Αρτιότθτα τθσ παραγωγισ 

  2 0 

3 
Κριτήριο 3: Πρωτοτυπία μθνφματοσ 

   3 0 

4 Κριτήριο 4: Οικονομικι Προςφορά  2 0 

  φνολο     0 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 1 ζωσ 10 βακμοφσ (όπου 0: πολφ κακό, 10: άριςτο) .  

 

Η Επιτροπή Διενζργειασ και Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμών 

 

 

http://www.mdat.gr/

