ΑΔΑ: ΩΨΜΗΩ10-ΦΤΞ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.29 09:09:08
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΨΜΗΩ10-ΦΤΞ

•

•

•
•
•

•

Την υπ’ αριθµό 938/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία
έγινε η αποδοχή χρηµατοδότησης επιπλέον ποσού 8.000 € για την υλοποίηση νέων
δράσεων από το ∆ήµο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συµµετοχής
σε αυτές
Την υπ’ αριθµό 8/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία
εγκρίθηκε η συµµετοχή στο 5ο ∆ιακρατικό Εργαστήριο και ο τρόπος υλοποίησης νέων
δράσεων από το ∆ήµο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS
Τη µε αριθµό 847/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2018
Τη µε αριθµό 1/2018 µελέτη για την παροχή υποστήριξης στις νέες δράσεις του ∆ήµου
Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS, προϋπολογισµού 6.301,25 €.
Την ανάγκη του ∆ήµου για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Military Assets as Public Spaces (MAPS) Στρατιωτικές περιοχές ως ∆ηµόσιοι Χώροι
Τη µε αριθµό 38/24.01.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. 3143/24.01.2018) µε την
οποία εγκρίθηκε η µε αριθµό 1/2018 µελέτη παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
στις νέες δράσεις του ∆ήµου Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής των
παρακάτω υπηρεσιών.
Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσιών
Η µελέτη του έργου (1/2018) προβλέπει παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις νέες δράσεις
του ∆ήµου Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS. Συγκεκριµένα:
Α. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – συντονισµού – οργάνωσης εκδήλωσης & υπηρεσίες
∆ιατροφής
Β. Υπηρεσίες διαφήµισης (Παραγωγή µικρού µήκους ταινία)
Υποβολή Προσφορών
Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί µέχρι την
12/02/2018, στις 12:00, στη διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραµανλή 1, Τ.Κ. 62100
Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Φούντα Αναστασία τηλ. 2321350158 και κ. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.
Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την οικονοµική τους προσφορά (υπόδειγµα βρίσκεται στη µε αριθµό 1/2018 σχετική Μελέτη) σε σφραγισµένους φακέλους. ∆εν είναι αναγκαία η παρουσία του κάθε φορέα, χωρίς αυτό να απαγορεύεται.
∆ιάρκεια της παροχής υπηρεσιών
Η διάρκεια της εν λόγω παροχής υπηρεσιών είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης έως και τη λήξη του έργου MAPS.
Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της παροχής υπηρεσιών
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 6.301,25€
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7326.983 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Σερρών.
Η χρηµατοδότηση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα
URBACT III καθώς και από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
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∆εκτοί στην πρόσκληση
A. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών της ηµεδαπής και αλλοδαπής που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται νόµιµα στον
τοµέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης.
Β. Στην πρόσκληση γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των Τµηµάτων (Τµήµα Α και Β)
ή επίσης γίνονται δεκτές και προσφορές που αναφέρονται ανά Τµήµα (Τµήµα Α ή Τµήµα Β)
της ζητούµενης εργασίας.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
Α) Αίτηση συµµετοχής
Β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Γ) Φορολογική ενηµερότητα
∆) Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Ε) Οικονοµική προσφορά
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος περιέχει
µέσα δύο ξεχωριστούς σφραγισµένους υποφακέλους (δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικής προσφοράς), που θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ..QQQQQQQ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
µε τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης στις νέες δράσεις του ∆ήµου Σερρών στο πλαίσιο του
δικτύου MAPS».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/02/2018, ώρα: 12:00.
Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία.

Τιµή προσφοράς – δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι µε κριτήριο κατακύρωσης, τη χαµηλότερη τιµή από όλες τις
οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων στην διαδικασία.
Τον µειοδότη βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Εγγυήσεις - Υπογραφή σύµβασης
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση και ο ανάδοχος
υποχρεούται για υπογραφή της σχετικής σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του
«Έργου».
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Υποχρεώσεις ∆ήµου
Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ υποχρεούται ως ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ στην παροχή όλων των διαθέσιµων
στοιχείων για την υλοποίηση του Έργου Παροχής Υπηρεσιών.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια του «Έργου» ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά µε την εκτέλεση του «Έργου». Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το «Έργο» (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας
τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
Παράδοση και οριστική παραλαβή
Η ποσοτική και ποιοτική βεβαίωση των εργασιών, γίνεται από την αρµόδια τριµελή επιτροπή του ∆ήµου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου, που
παρακολουθεί συνολικά το έργο. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνονται σταδιακά σύµφωνα µε
την υπόδειξη της υπηρεσίας, µε τις υπηρεσίες διαφήµισης (Παραγωγή µικρού µήκους ταινία)
να προηγούνται µε ηµεροµηνία παράδοσης τέλος Φεβρουαρίου.
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών, όπως
αυτές περιγράφονται στη µε αριθµό 1/2018 Μελέτη, εφόσον εκδοθεί ισόποσο τιµολόγιο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
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