
                          Κόνιτσα,  16/6/2020 
                         Αρ. Πρωτ.: 371 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση 

στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  

«ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)» 

 

CPV 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 

CPV 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

CPV 22120000-7  Δημοσιεύσεις 

CPV 22462000-6  Διαφημιστικό υλικό 

CPV 92111200-4 Παραγωγή διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Exploring the cultural heritage of the 

cross border region through a digital library and oral sources (EXPLORAL)”, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από 

ευρωπαϊκούς πόρους και 15% από εθνικούς, στο πλαίσιο του Interreg- IPA Cross-border Cooperation Programme 

“Greece- Albania 2014-2020”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη μίας (1) 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 

147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το παρακάτω έργο: 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• Διοργάνωση της «ημέρας πληροφόρησης» για το πρόγραμμα 3 περίπου μήνες πριν τη λήξη του 

(31/12/2020), με στόχο την προσέλκυση δυνητικών χρηστών και την πληροφόρηση του κοινού για τη 

λειτουργία και χρήση του ψηφιακού αποθετηρίου “Exploral”, της τουριστικής εφαρμογής για κινητές 

συσκευές και το νέο ρόλο της βιβλιοθήκης ως σημείου αναφοράς για τους τουρίστες στην περιοχή.  

Ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 6.000,00€ 

(Παραδοτέο: 2.2.2 Information Days) 

• Δημιουργία ενός press kit, το οποίο θα περιλαμβάνει φυλλάδια, ένα usb stick και άλλο προωθητικό υλικό, το 

οποίο θα διανεμηθεί την ημέρα πληροφόρησης και σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια του 

προγράμματος. Ο σχεδιασμός και η εξειδίκευση του περιεχομένου του press kit θα γίνει μετά από πρόταση 

του αναδόχου και έγκριση από την αναθέτουσα αρχή.  

Ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 4.200,00€ 

(Παραδοτέο 2.2.3 Leaflets) 

                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100                             
Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια                   
Τηλ: 26550-22298, 29311                                   
FAX: 26550-22298 
e- mail: lib-koni@otenet.gr                                                                                         
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• Δύο δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικά περιοδικά για τον τουρισμό, με στόχο την προώθηση 

και διαφήμιση της εφαρμογής και της φιλικότητάς της προς το περιβάλλον. 

Ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 2.000,00€ 

(Παραδοτέο 2.2.4 Media and Press) 

• Δημιουργία ενός προωθητικού βίντεο και ενός διαφημιστικού βίντεο μικρής διάρκειας (spot) με υπότιτλους 

σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αλβανικά, αγγλικά), το οποίο θα δημοσιευτεί στο YouTube και σε εθνικά και 

τοπικά ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. με στόχο την προώθηση και διαφήμιση της εφαρμογής και της φιλικότητάς της 

προς το περιβάλλον. 

Ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 3.000,00€ 

(Παραδοτέο 2.2.4 Media and Press) 

 

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τέσσερις (4) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 

υπογραφή της σύμβασης και λήξη την 30η/11/2020. Είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του προγράμματος, εφόσον αυτό παραταθεί, με ανάλογους όρους 

και τη σύμφωνη γνώμη του συμβαλλόμενου. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν 

κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 15.200€, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

• Το έργο θα παραδοθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας. 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της 

Βιβλιοθήκης, ημέρα Τρίτη 16/6/2020 έως και την Δευτέρα 29/6/2020, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς στη 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας, στη διεύθυνση Χώρος Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 44100, Κόνιτσα. Δεκτές 

γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές για το σύνολο των αντικειμένων της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.  

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Προσφορά για σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο Exploral (D. 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4)». 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να μπορούν 

να αναλάβουν τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

αντικείμενο της σύμβασης (ενδεικτικά: τίτλοι σπουδών, συμβάσεις με συναφές αντικείμενο, αντίγραφα 

δημοσιεύσεων, τηλεοπτικά σποτ κ.λπ.) 

2. Οικονομική προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας) 

3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή ατομικές 

επιχειρήσεις  ή αντίγραφο καταστατικού αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: 

• έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα 

• δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

• δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση 

• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
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διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, εφόσον πληρούνται όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω. 

 

 Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 
Προσφέρων: 
 

 Αξία αριθμητικά Αξία Ολογράφως 

Εκτιμώμενο τίμημα του 
έργου 
συμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

15.200€ Δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια 
ευρώ 

Ποσοστό επί τοις εκατό 
(%) της οικονομικής 
έκπτωσης 

  

Συνολικό ποσό έναντι του 
οποίου ο προσφέρων 
προτίθεται να εκτελέσει 
το έργο 
συμπεριλαμβανόμενου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

  

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ……………………………………………………………………………………για 

εκατόν είκοσι ημέρες και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της. 

 
 
Για τον προσφέροντα 
 
 
 
 
 
 
(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 
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