ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Το Π.Τ.Α. Κ.Μ. στο πλαίσιο της υποστήριξης του αναπτυξιακού έργου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ.. Ο προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 11.864,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά:
1. Την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Π.Σ. (αριθμός συνεδριάσεων τριάντα (30), μέσης
διάρκειας περίπου 4 ωρών).
2. Σελιδοποίηση και παραγωγή δίτομων πρακτικών εξαμήνου και αντίστοιχων CD (10 σετ

x 2

εξάμηνα = 20 σετ δίτομων πρακτικών κατ’ έτος και
3. Σελιδοποίηση και παραγωγή ετήσιων πρακτικών για τον απολογισμό του Περιφερειάρχη.
Οι ανωτέρω εργασίες αναλύονται ως εξής:


Εκτύπωση και βιβλιοδεσία ενός τόμου ανά εξάμηνο για κάθε παράταξη και δύο για το αρχείο της
Περιφέρειας. Σύνολο τόμων εξαμήνου 10.



Τα δίτομα πρακτικά εξαμήνου θα περιλαμβάνουν περίπου 16 συνεδριάσεις, με εκτιμώμενο αριθμό
70-80 σελίδων ανά συνεδρίασης (συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων). Η σελιδοποίηση θα
γίνει για ασπρόμαυρη εκτύπωση δύο όψεων (οικονομία). Η βιβλιοδεσία θα είναι περιμετρική
(χαρτόδετο βιβλίο) για κομψότητα, χωρίς να κοστίζει περισσότερο από ένα σπιράλ.



Το σελιδοποιημένο αρχείο θα παραδίδεται και σε ισάριθμα CD.



Για τον απολογισμό του Περιφερειάρχη, θα σελιδοποιηθούν τα πρακτικά όλου του έτους σε τόμους
(τετράτομο).

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα σταθμιστούν ανά ώρα συνεδρίασης (οι ώρες αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις
120 το έτος, ήτοι 30 συνεδριάσεις Χ 4 ώρες η συνεδρίαση) και μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού
του έργου που ανέρχεται στις 11.864,00 €, δηλαδή 11.864,00 € / 120 ώρες = 98,86 € ανά ώρα
συνεδρίασης.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει:
1.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,


δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,



είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,



είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α
της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στη περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007.

2.

Δήλωση ορισμού Αντικλήτου.

3.

Εφόσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

4.

Στοιχεία του/των προσφέροντος/-ντων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου
προσώπου για την προσφορά).

5.

Για τη περίπτωση των νομικών προσώπων:
 Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους.
 Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τους (ίδια κεφάλαια, κύκλος εργασιών και κέρδη κατά τα
τελευταία 3 έτη, ισολογισμός τριών τελευταίων ετών κ.λπ.).
 Περιγραφή του απασχολούμενου προσωπικού τους (αριθμός απασχολουμένων ανά ειδικότητα,
εκπαίδευση, κ.λπ.).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Η οικονομική προσφορά διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η
Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των
δικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων
αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να
τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.
Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί υπολογίζοντας την σταθμισμένη τιμή ανά ώρα συνεδρίασης και για
120 ώρες συνεδρίασης, δηλαδή Τιμή ανά ώρα Χ 120 ώρες = Συνολικό ποσό προσφοράς.
Τιμή ανά ώρα

Ώρες

Συνολικό ποσό προσφοράς

κ = τιμή ανά ώρα

120 ώρες

κ Χ 120 = β
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Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει από τις 13-06-2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 π.μ. έως τις
14.00, μέχρι την 19-06-2013 στο Π.Τ.Α. Κ.Μ., Θ. Σοφούλη 62Α, 1ος όροφος. Προσφορές που θα
κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία θεωρούνται αυτοδικαίως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ
Με την παράδοση του συνόλου των 10 τόμων του 1ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή που αφορά
τις πραγματοποιηθείσες κατά το 1ο εξάμηνο σταθμισμένες ώρες συνεδριάσεων, η οποία θα πιστοποιείται με
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής.
Με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής για τις υπόλοιπες
πραγματοποιηθείσες ώρες θα πληρωθεί το αντίστοιχο τμήμα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του
αναδόχου.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα χορηγηθεί
αντίστοιχη βεβαίωση από τον υπόλογο του έργου. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% κατά
την πρώτη πληρωμή, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
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