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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Τραϊανούπολη, 28/03/2014 

Αρ. Πρωτ.: 272 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΈΒΡΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών για το έργο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». 

Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την παροχή των Υπηρεσιών που για το έργο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». 

Αντικείμενο του έργου είναι:  
• Ο Γραφιστικός σχεδιασμός και η παραγωγή έντυπου 6-πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό 

Πάρκο Δέλτα Έβρου, 

• Ο Γραφιστικός σχεδιασμός και η παραγωγή έντυπου 3-πτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό 

τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, 

• Ο Γραφιστικός σχεδιασμός και η παραγωγή τριών 3-πτυχων ενημερωτικών εντύπων με θέμα τους παραγωγικούς 

χρήστες της περιοχής (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία). 

• Ο Γραφιστικός σχεδιασμός και η παραγωγή τεσσάρων (4) αφισών για το Δέλτα του Έβρου, στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα. 

• Η Έκδοση διμηνιαίου περιοδικού «Δελταϊκά Δρώμενα». 
• Η Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για το Δέλτα του Έβρου. 

• Η Παραγωγή Βίντεο 

• Η Παραγωγή δυο διαφημιστικών σποτ 

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών για το έργο, ανέρχεται σε εβδομήντα έξι χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και 

εβδομήντα τέσσερα λεπτά (76.016,26 €) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία 

ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά  (17.483,74 €) Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (93.500 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας προτεραιότητας 9 

«Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας») μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). (Αριθμός ένταξης πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Δέλτα 

Έβρου» 183742/23.11.2010, αριθμός τροποποίησης 173462/10.11.2011, ΣΑΕ 075/080108, κωδικός πράξης MIS 

302695). 

Τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύμβασης 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του Έργου θα είναι η έδρα και ολόκληρη η περιοχή αρμοδιότητας της 

Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτή οριοθετείται βάσει του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την 

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 4110 (ΦΕΚ 102/Δ/16.03.2007). 

Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την 30 -11-2015. Σε 

κάθε περίπτωση έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου 

επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι 31/12/2015. 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του 
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Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν. 

2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, και διαθέτουν 
τεχνική ικανότητα, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε έργα αντίστοιχα με το αντικείμενο της παρούσης κατά την 

τελευταία πενταετία. 

Επιπλέον, ο Προσφέρων απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλαδή:  

• Υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις ανάγκες του Έργου. 

• Ένα συντονιστή με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία και ενασχόληση με τα αντικείμενα των υπηρεσιών του Έργου 

της παρούσας Διακήρυξης 

• Ομάδα έργου αποτελούμενη από: 

o ένα επαγγελματία ζωγράφο ή σκιτσογράφο φύσης, με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

o ένα μακετίστα με εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων στον σχεδιασμό εντύπων 
Ειδικότερα για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ και των σποτ η Ομάδα Έργου πρέπει να αποτελείται από:  

o ένα σκηνοθέτη με 5ετή εμπειρία στην κινηματογράφηση φύσης. Παραγωγή ντοκιμαντέρ για το Δέλτα του 

Έβρου και ύπαρξη πλάνων παρελθόντων ετών θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. 

o έναν καμεραμάν με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην παραγωγή ντοκιμαντέρ φύσης 

o έναν ηχολήπτη με εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην κινηματογράφηση φύσης 

Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται. 

Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου μπορούν να συνεπικουρούνται από συνεργάτες υψηλής 

εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από  τον Προσφέροντα, για την κάλυψη 

των αναγκών του Έργου και σύμφωνα με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του Έργου που θα υποβάλει 
ο Προσφέρων με την προσφορά του. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις 

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 

4.675,00€. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 

να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 

Διαδικασία αξιολόγησης 
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τεχνική Προσφορά (70%) 

2. Οικονομική Προσφορά (30%) 

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj 
ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
σ1 (60% ) 

Αj1 

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 

κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 

επιμέρους δραστηριότητες 
40% 

Αj2 

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και 

αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του 

έργου 
60% 

Βj ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ σ2 (40% ) 
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Bj1 Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 60% 

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40% 

Δημοσίευση - Παραλαβή τευχών 

• Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στο πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μέσω της 

ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής www.evros -delta.gr, καθώς και στο Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα στο 
πρόγραμμα Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/evros_delta  

• Εναλλακτικά, το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

ταχυδρομικώς ή παραδίδεται σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής 

από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα  Έβρου, Τραϊανούπολη 68100, Έβρος, 

αρμόδια υπάλληλος κ. Μακρυγιάννη Ελένη (τηλ: 2551061000), μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από την ιδιόχειρη 

υποβολή της αίτησης ή την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων στα γραφεία 

της. Η προθεσμία για την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού λήγει έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 26-04-2014  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη για τον 

χρόνο παράδοσης της αίτησης του ενδιαφερομένου στα γραφεία της.   
Υποβολή προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, 

στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου, Τραϊανούπολη, Τ.Κ. 68100, μέχρι την 

02.05.214 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή ή με ταχυμεταφορέα (courier) που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και 

δεν αναγνωρίζεται καμία καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού:  

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, στην 

έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την ημέρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 

των προσφορών, ήτοι την 02.05.2014 και ώρα 11.00 π.μ. και παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.  

Ισχύς των προσφορών:  

180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσωρινή δικαστική προστασία  

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής Υποψηφίου σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς 
του έως και την απόφαση Κατακύρωσης επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύει. 
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