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Μαξνύζη, 11-11-16 
Αξ. Πξση.:.2843 
 
 
 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ 
ΝΟΖΜΑΣΧΝ  (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.)    
 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
 

Γξαθείν: Σχπνπ  
Πιεξνθνξίεο: Λενχηζε Α-Μ 
Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5  
Σαρ. Κψδηθαο: 15123 Μαξνχζη 
Σειέθσλν: 210 5212814 
 
Θέκα: Πρόζκληζη σποβολής προζθορών για ζύναυη ζύμβαζης για ηη Διενέργεια 
Εκζηραηείας Ενημέρφζης ηοσ πληθσζμού για ηην ανηιμεηώπιζη ηης εποτικής γρίπης 
(Στεδιαζμός και παραγφγή σλικού επικοινφνιακής προβολής ζηα ΜΜΕ, ένησπα και 
ηλεκηρονικά) 
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) 
 

ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ χλαςε χκβαζεο γηα ηε Γηελέξγεηα Δθζηξαηείαο 
Δλεκέξσζεο ηνπ Πιεζπζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
επνρηθήο Γξίπεο 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 
Πελήληα ρηιηάδεο επξψ (50.000€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.  

ΚΑΣΑΛΖΚΣΙΚΖ ΖΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

24/11/2016 θαη Ώξα 12:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνχζη Αηηηθήο 

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΖ χκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΙΑ  ρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πιηθνχ επηθνηλσληαθήο 
πξνβνιήο ζηα ΜΜΔ, έληππα θαη ειεθηξνληθά 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΑΝΑΡΣΖΖ 
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  

11/11/2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

24/11/2016 θαη Ώξα 13:00 κ.κ. 
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To Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.), έρνληαο ππόςε ηηο 
δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ 
Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.) σο Ν.Π.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο 

2. Σνπ Π.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Κ.Δ.Δ.Λ. 

3. Σεο Τ1/νηθ.5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ.»  

4. Σνπ ΠΓ.407/93, ΦΔΚ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Σνκέα ηνπ 
Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (Κ.Δ.Δ.Λ.)» 

5. Σν Ν. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΚ 176/Α/11.7.2005 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία 
ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Κ.Δ.Δ.Λ. ζε 
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

6. Σνπ N. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ Α 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»   

7. Σνπ άξζξν 1 ηεο παξ. 1 ηνπ Ν. 4366/2016 Κχξσζε: α) ηεο απφ 24.12.2015 
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρχζκηζε θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ησλ 
Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, Τγείαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Οηθνλνκηθψλ» (Α΄ 182) 
θαη β) ηεο απφ 30.12.2015 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρχζκηζε 
θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζληθήο Άκπλαο, Τγείαο θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ θαη ηεο ΔΡΣ Α.Δ.» (Α΄ 18) θαη άιιεο δηαηάμεηο 

8. Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α/2013) «Δζληθφ ζχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο».  

9. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – 
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

10. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην 
Γηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ112/Α’/13-7-2010) 

11.  Σνπ Π.Γ/ηνο 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
Γηαηάθηεο».  

12. Σνπ άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο,νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 
(ΦΔΚ 160/Α΄) 

13. Σεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (Β΄2677) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»  

14. Σνπ πξσηνγελνχο αίηεκαηνο πνπ θαηαρψξεζε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζην Κεληξηθφ 
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ην 
νπνίν έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) 

15. Σεο απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ειήθζε θαηά ηελ 24ε //2-11-2016 ζπλεδξίαζε 
απηνχ. 
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Α. Γηα ηεο παξνχζεο, ζαο θαινχκε λα ππνβάιεηε έγγξαθε πξνζθνξά γηα ππεξεζίεο 
ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο θαη πξνβνιήο πιηθνχ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε γηα 
ηελ επνρηθή Γξίπε, ζηα ΜΜΔ, πξνυπνινγηζκνχ 50.000€ πιένλ ΦΠΑ, µε έγγξαθεο θαη 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 
Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ πεξηιακβάλεη αγνξά ηειενπηηθνχ ή ξαδηνθσληθνχ ρξφλνπ, ή 
εθηχπσζε εληχπσλ . 
 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν, ηνπ έξγνπ. Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 
Γελ γίλνληαη απνδεθηέο ππεξγνιαβίεο θαη ηπρφλ ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε 
ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη παξαδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ ηνλ αλάδνρν θαη αλήθεη 
ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα ην 
επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. 
Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη σο εμήο : πξνθαηαβνιή 10% κε ηελ παξάδνζε ησλ 
ππεξεζηψλ θαη εμφθιεζε εληφο ηξηψλ (3) κελψλ, κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ απφ 
ηνλ αλάδνρν, ππφ ηνλ φξν φηη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο 
θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
 
Ο ηξφπνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, ζεκείν 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 
 
Β. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ Πέκπηε 24 Ννεκβξίνπ 2016 θαη 
ώξα 12:00, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, 
Μαξνχζη Αηηηθήο ΣΚ 15123. 
Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ πξναλαθεξφκελε 
δηεχζπλζε, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ήηνη ηελ Πέκπηε 24 
Ννεκβξίνπ 2016 θαη ώξα 13:00.Σν έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα αλαιάβεη κηα 
επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ην ιφγν απηφ. 

 
Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ησλ 
επηζπλαπηφκελσλ  ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Δπηπξνζζέησο, ζ’ αλαθέξεηαη αξηζκφο θαμ ζηνλ νπνίν ζα 
απνζηέιινληαη γηα γλσζηνπνίεζε ηα ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ, 
έγγξαθα θαη απνθάζεηο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε (κε εκεξνκελία σο 24/11/2016) ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα θάησζη 
δηθαηνινγεηηθά- αλαιφγσο κε ηελ λνκηθή κνξθή ζηελ νπνία αλήθνπλ - θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιερζνχλ σο αλάδνρνη. 

 
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πεξί ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ 
 
Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε αληηζπκβαιιφκελν: 
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 α. Αηνκηθή Δπηρείξεζε ζην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο, απαηηνχληαη ηα εμήο έγγξαθα: 
1. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ),  

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ηειεί ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ έθδνζε 
απφθαζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
β.  Οκόξξπζκε & Δηεξόξξπζκε Δηαηξεία 

1. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 
2. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Πξσηνδηθείν ή ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ), 

πεξί θαηαρψξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δε ηειεί, ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ έθδνζε απφθαζεο πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

 
γ.  Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο 

1.  Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ΦΔΚ 
δεκνζίεπζεο απηψλ. 

2.  Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Πξσηνδηθείν ή απφ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 
(Γ.Δ.ΜΖ), πεξί θαηαρψξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ 
απηνχ. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δε ηειεί, ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ έθδνζε απφθαζεο πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

5. Φνξνινγηθή  θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
 
δ.  Αλώλπκε εηαηξεία 

1. Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο απηψλ. 
2. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Αξκφδηα ππεξεζία (Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ) πεξί 

αλαθνίλσζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. 
3. Πξαθηηθφ ζπγθξφηεζεο ηνπ ελ ελεξγεία Γ.. ζε ζψκα, αλαθνίλσζεο απηνχ ζηε 

Γηεχζπλζε εκπνξίνπ θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπ. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ),  

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δε ηειεί, ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ έθδνζε 
απφθαζεο πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο.  

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα 
ζπλδηαιιαγή. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ Αξκφδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο φηη δελ ηεινχζε ζε δηαδηθαζία εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄101) κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Ν. 3588/2007- ΦΔΚ 153Α/10-7-
2007, νπφηε θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 1892/90 (πεξί εηδηθήο εθθαζάξηζεο). 
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7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 

8. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Πξσηνδηθείν (Πνιπκειέο) φηη δελ έρεη ιπζεί ε Δηαηξεία, θαη φηη δελ  
έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηε ιχζε απηήο. 

 
Γ. Ζ πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί σο αθνινύζσο: 
 

 Ζ επίζεκε γιψζζα ηεο πξνζθνξάο είλαη ε ειιεληθή. 

 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: 
 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
«Γηελέξγεηα Δθζηξαηείαο Δλεκέξσζεο ηνπ Πιεζπζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επνρηθήο 
Γξίπεο» 
 
Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ: 24 Ννεκβξίνπ 2016 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 
13:00  
θαη ζα αλαθέξεη, ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 
 
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη: 
 
1. Σηο δχν ππεχζπλεο δειψζεηο σο αλσηέξσ.  
2. Σελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά 
3 Σελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
4. Σνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκέλνπο 
 
 Ο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν): 
 
Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε ηφζν κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, φζν θαη ην 
ζπλππνβαιιφκελν πιηθφ ( πεξηγξαθή ζελαξίνπ, ζρεδηαζκφο δξάζεσλ, εληχπνπ 
πιηθνχ, spot θιπ). 

2. πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο 
παξνχζαο. 

3. πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 
4. Σπρφλ ηερληθφ θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 
5. Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πξνζθέξνληνο (λνκηθή κνξθή, έηνο ίδξπζεο, νξγάλσζε, εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, 
ζπλεξγαζίεο, θιπ.) 

6. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ αξηηφηεξε παξνπζίαζε ηεο 
πξφηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

7. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε 
ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ 
πκκεηνρήο), πίλαθα ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε 
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θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (2) θαη ηθαλνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε. Ο πίλαθαο 
έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Α/Α 
 

ΠΔΛΑΣΖ 
 

ΤΝΣΟΜΖ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 
 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΔΚΣΔΛΔ
Ζ 
ΔΡΓΟΤ 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΖ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΤΝΔΙΦΟΡΑ
 ΣΟ ΔΡΓΟ 
 

ΣΟΙΥΔΙΟ 
ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ 
(ηύπνο& 
εκεξνκελία) 

 
 

8. Ζ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρεη ηα νπηηθά κέζα (CDs-DVDs) πνπ πεξηέρνπλ ηα 
ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε: 

 
• ην θαηά πφζνλ είλαη αλαγλψζηκα θαη κε επαλεγγξάςηκα. 
• νπνηαδήπνηε άιιε παξάιεηςε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα ζε θάπνην νπηηθφ κέζν (CD-DVD) απηφ 
επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ην πξνζθφκηζε, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε 
λα πξνζθνκίζεη λέν, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, εληφο δχν 
(2) εκεξψλ απφ ηελ κε απφδεημε παξαιαβήο, έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ. 
 
 Ο θάθεινο  κε ηελ έλδεημε  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

1. επί πνηλή απόξξηςεο, ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα. 

2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα είλαη ζε ΔΤΡΩ 
θαη λα αλαθέξεη θαη ηνλ αλαινγνχληα Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) γηα 
ηηο ππεξεζίεο. 

3. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο 
απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ 
αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 

4. Να πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ 
πξνζθεξφκελε ππεξεζία . 

 
Γ. Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγίζεη ηνπο  θαθέινπο  ησλ πξνζθνξψλ 
παξνπζία ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ  άιισο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο 
ηνχην πξνζψπσλ. 
 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη σο εμήο: Γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή 
αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο ή/θαη 
ν αληίθιεηνο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο απηνχ ζχκθσλα θαη κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε. Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
δηαγσληζκφ. 
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Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
 

1. Απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
θαθέισλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαηά θχιιν (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 
 

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, 
θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ επηηξνπή θπιάζζνληαη. Δηδηθφηεξα νη θάθεινη 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν θάθειν ν νπνίνο επίζεο 
ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη θπιάζζεηαη. 

 
3. Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ζε 

πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη. 
 
Καηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε 
κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο επηζπκνχλ, 
κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή 
εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ εμέηαζε ησλ αληηγξάθσλ ησλ πξνζθνξψλ ζα 
γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη 
ε θσηναληηγξαθή. 
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 
γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί κε 
θαμ ζηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ 
ηερληθά. 
 
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 
ην πξνεγνχκελν ζηάδην, επηζηξέθνληαη απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ζηνπο πξνζθέξνληεο, 
ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 
 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν δηελέξγεηαο, 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ 
ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 
ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ 
ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ ππνέξγνπ, ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε 
αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε ζπγθξηηηθφ πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ 
ηειηθνχ βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. ηε 
ζπλέρεηα ε επηηξνπή γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ηελ απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε 
ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ 
δηαδηθαζία ζε κηα ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο: 
1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζε 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 
4. Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν. 
 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 
φπνπ: 

Λi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε δχν 
δεθαδηθά 

Βmax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  
Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 
Kmin Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  
Κi  Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν 
Λ.  
Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο. 
 
ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Ζ γξίπε είλαη νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο 
γξίπεο θαη κεηαδίδεηαη πνιχ εχθνια απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη απφ 
ήπηα έσο θαη πνιχ ζνβαξή λφζεζε. Οη πεξηζζφηεξνη πγηείο άλζξσπνη μεπεξλνχλ ηε γξίπε 
ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ επηπινθέο, νξηζκέλνη φκσο, φπσο άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο 
πςεινχ θηλδχλνπ, δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ζνβαξέο επηπινθέο απφ ηε γξίπε. ηελ 
Διιάδα επνρηθέο εμάξζεηο γξίπεο εκθαλίδνληαη  θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο (απφ ηνλ 
Οθηψβξην έσο ηνλ Απξίιην).  
Ο πην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα λα πξνζηαηεπζεί θαλείο από ηε γξίπε είλαη ν 
έγθαηξνο εκβνιηαζκόο, ν νπνίνο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη θαηά ηνπο κήλεο Οθηώβξην – 
Ννέκβξην, θάζε ρξόλν, αιιά κπνξεί λα ζπλερίδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 
γξίπεο. 
 
Ζ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα  ζηνρεχεη αθελφο κελ ζηελ ελεκέξσζε γηα ηα βαζηθά 
κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο γξίπεο αθεηέξνπ δε θαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
ελίζρπζε ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ θαη ζηελ θάκςε ησλ αληηζηάζεσλ θαη ηεο δπζπηζηίαο 
έλαληη ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιίνπ. 
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Οη δξάζεηο λα έρνπλ κηα ζπλερή θαη θιηκαθνχκελε ξνή ρξεζηκνπνηψληαο κελχκαηα «θιεηδηά» 
θαη ζπγθεθξηκέλνπο πιεζπζκνχο ζηφρνπο. Ζ πνιπεπίπεδε θαη ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ σο απνδέθηεο  
 
 Eπαγγεικαηίεο πγείαο 
 Δππαζείο νκάδεο (ρξφληα πάζρνληεο, εγθχνπο, λεθξνπαζήο ) 
 Γεληθφ πιεζπζκφ 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ www.keelpno.gr 
 
Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 
 
Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Πίλαθα Κξηηεξίσλ 
Αμηνιφγεζεο» πξνζθνξψλ  
Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ 
βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή  απμάλεηαη έσο 110 
βαζκνχο  φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 
πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΖ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 

α/α Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
πληειεζηήο 
βαξχηεηαο  

1 
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ρψξν ησλ ηειενπηηθψλ παξαγσγψλ κε 
αληηθείκελν ηελ πγεία (πξνζθφκηζε portfolio) 

40% 

2 
ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο λα πεξηγξάθεηαη Γηαθεκηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, Δηαηξεία Παξαγσγήο θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ  

15% 

3 
Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ δεκηνπξγία πξνψζεζε θαη δηαρείξηζε 
ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν   

 5% 

4 

Δκπεξηζηαησκέλε πξφηαζε mediaplanκε αληηθείκελν ηελ θακπάληα ηεο 
επνρηθήο Γξίπεο. Γεκηνπξγία θαη εθηέιεζε παξαγσγήο πνπ αθνξά 
ηειενπηηθά, ξαδηνθσληθά  spot θαη δεκηνπξγία ζεκαηηθήο ηζηνζειίδαο 
θαζψο θαη δηαδηθηπαθή πξνψζεζε. 

10% 

5 
αθήλεηα ,πιεξφηεηα, θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θακπάληαο. 
Καηαιιειφιεηα πξνζέγγηζεο θακπάληαο κεζνδνινγίαο θαη ζελάξηνχ 

15% 

6. 
αθέο θαη ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 10 εκεξψλ απφ 
ηελ αλάζεζε. 

5% 

7. 
Ζ εηαηξεία λα πθίζηαηαη θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη γηα δηάζηεκα  
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ. 

5% 

8. 
Ζ εηαηξεία λα παξνπζηάδεη θεξδνθνξία θαηά ηηο δχν(2) ηειεπηαίεο 
πεξηφδνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο.  

5% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 
 
 
 
 

http://www.keelpno.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 
 

 
 
ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή 
ζχκβαζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζε κφιηο θιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν,πξνζθνκίδνληαο 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε 
άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη 
έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ 
δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, 
ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη 
απηή ηε ιχζε.  
Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα θάζε 
ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ Αλαδφρνπ λα 
πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ην έξγν πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο 
έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή κε 
αληαπφθξηζε κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
θεξχζζεη ηνλ κεηνδφηε έθπησην θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο.  
 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί, εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα κπνξεί αδεκίσο λα επηιέγεη 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηελ παξνχζα ππεξεζηψλ απφ άιινπο πξνκεζεπηέο 
εθφζνλ θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε φηη απηέο είλαη ζπκθεξφηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Α/Α Δίδνο ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ 

1 Γεκηνπξγία πξφηαζεο media plan  1  

2 Γεκηνπξγία ηειενπηηθνχ κελχκαηνο κηθξήο 
δηάξθεηαο 

1  

3 Γεκηνπξγία ξαδηνθσληθνχ κελχκαηνο 
κηθξήο δηάξθεηαο 

1  

6 Γεκηνπξγία ζεκαηηθήο ηζηνζειίδαο 1 Τπνζηήξημε δηάξθεηαο 6 κελψλ 

7 Γεκηνπξγία καθέηαο θπιιαδίνπ  2 -Γεληθφ θνηλφ 
- Δγθχνπο  

8 Γεκηνπξγία καθέηαο αθίζαο 2 -Δπαγγεικαηίεο πγείαο      -
Γεληθφ θνηλφ/εππαζείο νκάδεο  

9 Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή δηαδηθηπαθψλ 
banners 

1  

10 Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο  - Αλάινγα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 
mediaplan 
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ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ   
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα 
θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 
5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο 
δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, 
ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 
κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη 
ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   
 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο φηη ππάξρεη πιεκκειήο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη πιήξσο ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. 
 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 
 
Γηα ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
 
 
αλ.Καζ. Υεηξνπξγηθήο 
ΘΔΟΦΗΛΟ ΡΟΕΔΝΜΠΔΡΓΚ 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή δηαλνκή: 
1. Γξ. Πξνέδξνπ 
2. Γξ. Ννκηθψλ Θεκάησλ 
3 Σκ. Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
4. Γξ. Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : ΠΙΝΑΚΔ  
 
ΠΙΝΑΚΑ 1 

 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/
Α 

ΔΙΓΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΑΠΑΙ
ΣΖΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ 

1 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ 
ρψξν ησλ ηειενπηηθψλ 
παξαγσγψλ κε αληηθείκελν ηελ 
πγεία (πξνζθφκηζε portfolio 

Πξνζθφκηζε 
ζρεηηθνχ 
πνξηνθφιηνπ 

ΝΑΗ 

  

2 

ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο λα 
πεξηγξάθεηαη Γηαθεκηζηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, Δηαηξεία 
Παξαγσγήο θαη Γεκνζίσλ 
ζρέζεσλ 

ρεηηθά 
απνδεηθηηθά, 
θαηαζηαηηθφ 

ΝΑΗ 

  

3 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ 
δεκηνπξγία πξνψζεζε θαη 
δηαρείξηζε ππεξεζηψλ ζην 
δηαδίθηπν   

Σεθκήξηα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ 
εκπεηξία  

ΝΑΗ 

  

4 

Δκπεξηζηαησκέλε πξφηαζε 
mediaplanκε αληηθείκελν ηελ 
θακπάληα ηεο επνρηθήο Γξίπεο. 
Γεκηνπξγία θαη εθηέιεζε 
παξαγσγήο πνπ αθνξά 
ηειενπηηθά, ξαδηνθσληθά  spot θαη 
δεκηνπξγία ζεκαηηθήο ηζηνζειίδαο 
θαζψο θαη δηαδηθηπαθή πξνψζεζε 

Ζ νινθιεξσκέλε 
θάιπςε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ 
παξαδνηέσλ θαη ε 
κεηαμχ ηνπο 
ζρέζε γηα ηελ 
επηηπρή θάιπςε 
ηνπ ζπλφινπ 

ΝΑΗ 

  

5. 

αθήλεηα ,πιεξφηεηα, θαηαλφεζε 
ησλ απαηηήζεσλ ηεο θακπάληαο. 
Καηαιιειφιεηα πξνζέγγηζεο 
θακπάληαο κεζνδνινγίαο θαη 
ζελαξίνπ 

Ζ κεζνδνινγία 
θαη ηα εξγαιεία 
δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο  

ΝΑΗ 

  

6. 
αθέο θαη ξεαιηζηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 10 
εκεξψλ απφ ηελ αλάζεζε 

Τπνβνιή 
ρξνλνδηαγξάκκαη
νο  

ΝΑΗ 
  

7. 

Ζ εηαηξεία λα πθίζηαηαη θαη λα 
δξαζηεξηνπνηείηαη γηα δηάζηεκα  
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ. 

ρεηηθά 
απνδεηθηηθά  

ΝΑΗ 

  

8. 

Ζ εηαηξεία λα παξνπζηάδεη 
θεξδνθνξία θαηά ηηο δχν(2) 
ηειεπηαίεο πεξηφδνπο 
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 

2 ηειεπηαίνη 
ηζνινγηζκνί ή 
ζρεηηθή δήισζε 

ΝΑΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΑΞΗΑ ΥΩΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ  
ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

   ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
ηνηρεία Τπνςεθίνπ 
(Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Σειέθσλα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΓΟΤ θ.ιπ.) 
Ζκεξνκελία: 
Τπνγξαθή Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ / θξαγίδα 

 


