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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(CPV:22315000-1)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  “Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10).

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»  και  ιδίως  τα  άρθρα  233,  235,  328  του  βιβλίου  ΙΙ  «Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της ΠΚΜ» (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010), όπως τροποποι-

ήθηκε  με  τις  αρίθμ.81320+77909/01-12-2016 αποφάσεις  του Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016)

4. Τις διατάξεις του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

6. Τις διατάξεις του N.4071/12(ΦΕΚ85/τΑ/11-4-12) ¨Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση

και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10) “Πρόγραμμα Διαύγεια” 

8. Τις διατάξεις του  Ν.4013/11(ΦΕΚ204/τΑ/15-9-11) Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του

έκτου κεφαλαίου του ν.  3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία εξυγίανσης και

άλλες διατάξεις” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)

9. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
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10. Την  αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Ρύθμιση

ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014/26-3-2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο-

μικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄

161) και λοιπές ρυθμίσεις ” (ΦΕΚ 74 Α’) 

12. Τις διατάξεις του  Ν.2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα”

(ΦΕΚ 25 Α’)

13. Την αρίθμ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής

Μακεδονίας  “Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την  αριθμ  οικ.30140(386)/27-01-2017  (ΦΕΚ  335/Β/2017)  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής

Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους

Αντιπεριφερειάρχες και  στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και

παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στον  Προϊστάμενο  της

Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων

της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

15. Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-01-2017  (ΦΕΚ  390/Β/2017) απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την  αριθμ.156/2017  απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας:  «Μεταβίβαση

αρμοδιότητας  απευθείας  ανάθεσης  από  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  στην  Οικονομική  Επιτροπή  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)

17. Την  αρίθμ.62/2017(ΑΔΑ:7Ι757ΛΛ-ΠΜΣ) απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  “Έγκριση

Προγράμματος  Επενδυτικών δαπανών της  Π.Ε.  Πιερίας  χρηματοδοτούμενων από ιδίους  Πόρους  (Τέλη

Μεταβίβασης Αυτοκινήτων ) έτους 2017  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δράσεις Τουρισμού της

Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2017  σύμφωνα με το αναλυτικό παράρτημα ΙΙΙ 2017 Α/Α: 3,   με κωδικό έργου:

2352ΠΙΕ001ΙΔΠ17, όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ.193/2017 (ΑΔΑ:7ΣΞ27ΛΛ-ΨΠ4) όμοια.

18. Την αριθμ. οικ. 272631(2111)4-07-2017, βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πίστωσης

στο φορέα 721 ΚΑΕ 9899.01 του Τμήματος Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

19. Το  αριθμ.7437/03-07-2017 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί παροχής σύμφωνης

γνώμης για το  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς,

Ημαθίας και της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, της  Π.Κ.Μ. για το έτος 2017. 
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20. Την  αριθμ.οικ.272685(1548)/04-07-2017 εισήγηση  (πρωτογενές  αίτημα)  για  έγκριση  δαπανών  και

διάθεσης πίστωσης για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης φωτογραφικού υλικού για την Π.Ε. Πιερίας

(ΑΔΑΜ:17REQ001635741) ποσού 2.450,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

21. Την  αριθμ.322474(2546)/01-08-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  (ΑΔΑ:6ΚΨΠ7ΛΛ-Φ1Γ ποσού

2.500,00  €,  η  οποία  καταχωρήθηκε  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  της  Υποδ/νσης

Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξόδων του οικ. έτους 2017 με

α/α 2576 και βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 9899.01 οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ001858433)

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση  οικονομικών

προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την απόκτηση επι-

καιροποιημένου φωτογραφικού υλικού και την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αυτού, για

την κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής σε τουριστικές – πολιτιστικές δράσεις, εντός και εκτός Ελ-

λάδος.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα

τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 9899.01 (ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της Π.Ε. Πιερίας για το 2017 με κωδικό:2352ΠΙΕ-

001ΙΔΠ17)

 Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί  η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την  απόκτηση επικαιρο-

ποιημένου φωτογραφικού υλικού και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης  αυτού.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την απευθείας ανάθεση για την απόκτηση επικαιροποιημένου φωτογραφικού υλι-

κού και την παραχώρηση στην αναθέτουσα αρχή του δικαιώματος μόνιμης χρήσης αυτού και συγκεκριμένα  χιλί-

ων (1000) φωτογραφιών, οι οποίες θα επιλεγούν από ένα σύνολο 10.000 μοναδικών λήψεων με θέματα από την

Πιερία (ακτές Ολύμπου, μνημεία,  αρχαιολογικοί τόποι, τουριστικοί προορισμοί, κάστρο Πλαταμώνα, Όλυμπος,

Πιέρια όρη, μοναδικά τοπία του νομού, γενικά θέματα από την Πιερία κ.λ.π.), με στόχο την ανανέωση του φωτο-

γραφικού υλικού της Π.Ε. Πιερίας για τις ανάγκες προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νομού σε εκ-

θέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τον ποιοτικό έλεγχο των εκτυπώσεων και το ενιαίο ύφος φωτο-

γραφήσεων και επεξεργασίας των φωτογραφιών.

Το φωτογραφικό υλικό θα μπορεί να καλύψει κυρίως τις εξής ανάγκες:

 Περίπτερα τουριστικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 Καταχωρήσεις σε ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά)

 Διαφημιστικές εκστρατείες (έντυπα, μετρό, λιμάνια, αεροδρόμια, κ.λ.π.)

 Banner εκδηλώσεων

 Διακόσμηση δημοσίων χώρων ή κτιρίων

 Προσκλήσεις εκδηλώσεων

 Newsletters

 Παρουσιάσεις

Το παραπάνω υλικό θα πρέπει να υπάρχει σε δύο αναλύσεις: υψηλή ανάλυση για χρήση σε banner και τυπογρα-

φείο και χαμηλή ανάλυση για χρήση στο internet, σε μορφή jpg ή tiff, επεξεργασμένο χρωματικά.
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Επίσης, οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ληφθεί χωρίς την χρήση drone, ενώ το 40% αυτών θα πρέπει να εί-

ναι αεροφωτογραφίες. 

2.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φωτογραφίας

και έχουν δικαίωμα (περιουσιακό και ηθικό) πνευματικής ιδιοκτησίας επί φωτογραφικού υλικού και ειδικότερα

επί 10.000 μοναδικών λήψεων με θέματα από την Πιερία, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο άρθρο 1.

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  σε  φάκελο,  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι

σφραγισμένος  και  να  περιλαμβάνει  τα    κάτωθι,  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  ποιότητα  του  εικαστικού

αποτελέσματος, καθώς και η κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογραφικού αρχείου, αλλά και ο

επιτυχής σχεδιασμός, οργάνωση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου:

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί

για  κάποιο  από  τα  παραπτώματα  (όπως,  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,

τρομοκρατικά  εγκλήματα,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  παιδική  εργασία),  που

αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). 

2)  Ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση και  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  πτωχευτικού

συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.

3) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).

4) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

(  κύριας  και  επικουρικής)  και  ως προς τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.(  Άρθρο 73  παράγραφος  2 του

ανωτέρω νόμου) 

5) Ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα

6) Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να απο-

δείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

Β)  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ του  υποψηφίου,  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας, η οποία θα συνοδεύεται από: 

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  του υποψηφίου ότι το φωτογραφικό υλικό (10.000 μοναδικές φωτογραφίες) που θα

προσφέρει, από το οποίο θα επιλεγούν 1.000 φωτογραφίες για αποκλειστική χρήση από την αναθέτουσα αρχή,

του ανήκει ηθικά και περιουσιακά.

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία θα περιγράφει το φωτογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει και όλα γενικά τα

μέσα υποδομής που χρησιμοποιεί για την λήψη των φωτογραφιών, καθώς και το σχεδιασμό, τη μεθοδολογία

και τα μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του  έργου.

-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

-Portfolio με δείγματα δουλειάς

Γ)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η  οποία  συντάσσεται  σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται από τον προσφέροντα.
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για την παραχώρηση αποκλειστικής

χρήσης  χιλίων  (1000)  φωτογραφιών,  οι  οποίες  θα  επιλεγούν  από  ένα  σύνολο  δέκα  χιλιάδων  (10.000)

φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών της αναθέτουσας αρχής σε επικαιροποιημένο φωτογραφικό υλικό.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική

προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι,  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων,  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση,  καθώς  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  μη  ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά

του.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων οικονομικών φορέων θα διενεργηθεί από τους παρακάτω υπαλ-

λήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας:

1) Τσινίκο Χρήστο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

2)Λόλα Θεοδώρα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Αν-

θρωπίνων Πόρων, ορισθείσα ως μέλος της Ομάδας Τουρισμού της Π.Κ.Μ. με την αρίθμ.οικ.68/2017/13-02-2017

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού, Αλεξάνδρου Θάνου (ΑΔΑ:ΩΛΜΤ7ΛΛ-9Η4)

και σύμφωνα με την εξής διαδικασία:

Α) Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφορά θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α/α Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας

1 Εξοπλισμός, σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα

οργάνωσης και υλοποίησης του έργου

40%

2 Αξιολόγηση  των δειγμάτων δουλειάς 60%

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι

προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνι-

κές προδιαγραφές. Επίσης, μειώνεται μέχρι 70 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι προ-

διαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά

ως αποδεκτή.

Β) Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει με βάσει τα παρακάτω κριτήρια:

α/α Κριτήρια Βαθμολογία

1 Οικονομική προσφορά 2.000,00 € (με ΦΠΑ) 100

2 Οικονομική προσφορά 2.500,00 €  (με ΦΠΑ) 95

 

Οικονομική προσφορά μικρότερη των 2.000,00 € θα βαθμολογείται με επιπλέον βαθμούς (1 βαθμό επιπλέον ανά

100 € με συνεχή κλιμάκωση βαθμολογίας)
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Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη των 2.000€ θα βαθμολογείται με λιγότερους βαθμούς (1 βαθμό λιγότερο ανά 100

€ με συνεχή κλιμάκωση βαθμολογίας) και μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού της παρούσας (2.500,00 € με ΦΠΑ),

που στην περίπτωση αυτή θα λάβει  95 βαθμούς. 

Η βαθμολόγηση και η κατάταξη των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

y=100 – (x  -2000)

                  100,

όπου y η βαθμολογία που θα λάβει  η οικονομική προσφορά και όπου x το ποσό της οικονομικής προσφοράς.

Γ) Η τελική βαθμολογία θα προκύψει από τη στάθμιση των παραπάνω κριτηρίων και  συγκριμένα της τεχνικής

προσφοράς που θα έχει  συντελεστή βαρύτητας  80% και  της  οικονομικής προσφοράς που θα έχει  συντελεστή

βαρύτητας 20%.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ανακηρυχθεί ανάδοχος αυτός που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και

σε περίπτωση που αυτές ταυτίζονται θα διενεργηθεί κλήρωση.                                                        

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας (φωτογράφος) μετά την ανάθεση του έργου της παρούσας, θα παραδώσει στην

αναθέτουσα αρχή, και εντός προθεσμίας 10 ημερών, ψηφιακό αρχείο με 10.000 μοναδικές λήψεις με θέματα από την

Πιερία, προκειμένου οι παραπάνω οριζόμενοι από την αναθέτουσα αρχή υπάλληλοι  να επιλέξουν 1.000 φωτογραφί-

ες, των οποίων την αποκλειστική χρήση ο ανάδοχος θα παραχωρήσει εγγράφως. 

   6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 19/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ

Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  που  θα  περιέχουν  όλα  όσα αναλυτικά  περιγράφονται  στο  άρθρο  3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :

α)  είτε ταχυδρομικά προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.

Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β)  είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε.

Πιερίας

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  ανωτέρω  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και  δεν

παραλαμβάνονται.

Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.

Πιερίας την 19/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ.

Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης  φωτογραφικού υλικού στην Π.Ε. Πιερί-

ας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351246-245-238 

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής

http  ://pieria.pkm.gov.gr. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                        ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως

και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  που περιγράφονται  στην  με  Αρ.  Πρωτ.  ………….…………..και  με  ΑΔΑ:

……………….  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης  φωτο-

γραφικού υλικού στην Π.Ε. Πιερίας

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

1 Το  φωτογραφικό  υλικό  (10.000 μοναδικές  λή-

ψεις) υπάρχει σε δύο αναλύσεις: υψηλή ανάλυ-

ση για  χρήση σε banner και  τυπογραφείο  και

χαμηλή  ανάλυση  για  χρήση  στο  internet,  σε

μορφή jpg ή tiff, επεξεργασμένο χρωματικά

2 Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί χωρίς την χρήση

drone 

3 Tο 40% του φωτογραφικού υλικού αποτελείται

από αεροφωτογραφίες. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η πλήρως και

ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με Αρ. Πρωτ. ………….…………..και με ΑΔΑ: ……………….

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης  φωτογραφικού υλικού

στην Π.Ε. Πιερίας

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Προσφερόμενη τιμή 

(χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική προσφερόμενη τιμή 

(με ΦΠΑ)

1

Παραχώρηση  στην  αναθέτουσα

αρχή  του  δικαιώματος  μόνιμης

χρήσης  χιλίων  (1000)  φωτογρα-

φιών, οι οποίες θα επιλεγούν από

ένα  σύνολο  10.000  μοναδικών

λήψεων με θέματα από την Πιε-

ρία  (ακτές  Ολύμπου,  μνημεία,

αρχαιολογικοί  τόποι,  τουριστικοί

προορισμοί, κάστρο Πλαταμώνα,

Όλυμπος,  Πιέρια  όροι,  μοναδικά

τοπία  του  νομού,  γενικά  θέματα

από την Πιερία κ.λ.π.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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