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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΡΓΟ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΓΙΑΦΗΜΙΗ – ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ & 

ΠΡΟΔΛΚΤΗ ΥΟΡΗΓΩΝ ΓΙΟΡΣΗ ΚΡΑΙΟΤ 2016» 

1.   H ΣΙΕΔΑ Α.Ε. μετά τθν επιτυχία των προθγοφμενων ετϊν πρόκειται να αναβιϊςει και 

τθν επόμενθ χρονιά τθν εκδιλωςθ «Γιορτι Κραςιοφ Αλεξανδροφπολθσ 2016». Η 

εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί το διάςτθμα από 25/07/2016 μζχρι 31/07/2016 ςτο 

γνωςτό χϊρο του Πάρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ (δίπλα ςτον ΕΟΣ). 

θμαντικό ρόλο για τθν επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ επιτελεί θ διαφθμιςτικι 

προβολι τθσ και οι χορθγοί (οικονομικοί χορθγοί και χορθγοί επικοινωνίασ), οι οποίοι 

ενιςχφουν οικονομικά και προβάλλουν επικοινωνιακά τθν Γιορτι Κραςιοφ, με ςκοπό το 

καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα.   

Η τριμελισ επιτροπι ςυςτακείςα με τθν υπ’ αρικμόν 2016/01/Α 2 απόφαςθ τθσ ΣΙΕΔΑ 

Α.Ε. και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν υπ’ αρικμόν 2016/01/Α απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν ςχετικζσ αιτιςεισ 

ενδιαφζροντοσ – προςφορζσ για το Ζργο «Παροχή Υπηρεςιών Προβολήσ – Διαφήμιςησ – 

Εκτυπώςεων & Προςζλκυςησ Χορηγών Γιορτήσ Κραςιοφ Αλεξανδροφπολησ 2016». 

Ο προχπολογιςμόσ του κόςτουσ Προβολισ – Διαφιμιςθσ και Εκτυπϊςεων τθσ 

εκδιλωςθσ, το οποίο δεςμευτικά κα υλοποιιςει και κα καταβάλει ο ανάδοχοσ ανζρχεται 

ςε ποςό 15.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 



Η αμοιβι του αναδόχου κα προκφπτει από ποςοςτό επί των ειςπραχκζντων ποςϊν 

οικονομικϊν χορθγιϊν (με μζγιςτο δεκτό ποςοςτό 30% επί του ποςοφ ζκαςτθσ 

οικονομικισ χορθγίασ), ενϊ το μζγιςτο ςυνολικό ποςό που δφναται να ειςπράξει ο 

ανάδοχοσ από το ςφνολο των χορθγιϊν μπορεί να ανζλκει ςτο ποςό των 60.000,00 ευρϊ 

(πλζον ΦΠΑ 23%). 

Ειδικότερα μζχρι το ποςό των 15.000,00 ευρϊ (ςτο οποίο ζχει προχπολογιςτεί το κόςτοσ 

διαφιμιςθσ) οι χορθγίεσ που κα ειςπραχκοφν από τουσ χορθγοφσ κα διατεκοφν από τον 

ανάδοχο για τθν πλθρωμι του παραπάνω κόςτουσ. το υπόλοιπο ποςό χορθγιϊν θ 

αμοιβι του αναδόχου κα προκφπτει από το προςφερόμενο από αυτόν ποςοςτό 

ςυμμετοχισ επί των ειςπραχκζντων ποςϊν χορθγιϊν, ενϊ το υπόλοιπο ποςοςτό κα 

καταβάλλεται ςτθν ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (π.χ. επί ςυνόλου χορθγιϊν 50.000,00 ευρϊ με ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του αναδόχου ςτισ χορθγίεσ 30%: ποςό 15.000,00 ευρϊ κα διατεκεί από τον 

ανάδοχο για τθν κάλυψθ του κόςτουσ προβολισ και διαφιμιςθσ, ενϊ από το υπόλοιπο 

ποςό των 35.000,00 ευρϊ ποςό (35.000,00 Χ 30% = 10.500,00) 10.500,00 ευρϊ κα 

κρατιςει ο ανάδοχοσ ωσ αμοιβι και το υπόλοιπο ποςό (35.000,00 Χ 70% = 24.500,00) 

24.500,00 ευρϊ κα καταβλθκεί ςτθν ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ωσ όφελοσ τθσ από τισ χορθγίεσ). ε 

περίπτωςθ δε που ο ανάδοχοσ δεν εξαςφαλίςει το ελάχιςτο ποςό χορθγιϊν που κα 

δθλϊςει με τθν προςφορά του, ωσ ποινικι ριτρα, θ αμοιβι του κα προκφπτει από το 

50% του προςφερόμενου από αυτόν ποςοςτοφ ςυμμετοχισ επί των ειςπραχκζντων 

ποςϊν χορθγιϊν (π.χ. επί ςυνόλου χορθγιϊν 50.000,00 ευρϊ, με ελάχιςτο δθλωμζνο 

ποςό χορθγιϊν 60.000,00 ευρϊ, με ποςοςτό ςυμμετοχισ του αναδόχου ςτισ χορθγίεσ 

30%: ποςό 15.000,00 ευρϊ κα διατεκεί από τον ανάδοχο για τθν κάλυψθ του κόςτουσ 

προβολισ και διαφιμιςθσ, ενϊ από το υπόλοιπο ποςό των 35.000,00 ευρϊ ποςό 

(35.000,00 Χ 30% Χ 50% = 5.250,00) 5.250,00 ευρϊ κα κρατιςει ο ανάδοχοσ ωσ αμοιβι 

και το υπόλοιπο ποςό (35.000,00 Χ (70+0,50Χ30%) = 29.750,00) 29.750,00 ευρϊ κα 

καταβλθκεί ςτθν ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ωσ όφελοσ τθσ από τισ χορθγίεσ). 

ε περίπτωςθ δε που ο ανάδοχοσ εξαςφαλίςει πζρα από το προβλεπόμενο ποςό 

χορθγιϊν που ζχει δθλϊςει με τθν προςφορά του, κα προβλζπεται μια επιπλζον αμοιβι 

( bonus) 10% που κα προκφπτει από τισ επιπλζον χορθγίεσ του προςφερόμενου από 

αυτόν επί των ςυνολικϊν ειςπραχκζντων ποςϊν χορθγιϊν (π.χ. επί ςυνόλου χορθγιϊν 

25.000,00 ευρϊ, με ελάχιςτο δθλωμζνο ποςό χορθγιϊν 18.000,00 ευρϊ, με ποςοςτό 



ςυμμετοχισ του αναδόχου ςτισ χορθγίεσ 30%: ποςό 15.000,00 ευρϊ κα διατεκεί από τον 

ανάδοχο για τθν κάλυψθ του κόςτουσ προβολισ και διαφιμιςθσ, ενϊ από το υπόλοιπο 

ποςό των 10.000,00 ευρϊ ποςό (10.000,00 Χ 30% = 3.000,00€ ) κα κρατιςει ο ανάδοχοσ 

ωσ αμοιβι και κα πάρει ζνα επιπλζον bonus 10% (25.000,00 € ςυνολικζσ χορθγίεσ - 

18.000,00 € προςφερόμενθ χορθγία = 7.000,00€ x 10% bonus = 700 €). Σο ςυνολικό ποςό 

που κα ειςπράξει ο ανάδοχοσ κα είναι 3.000,00 € + 700 € = 3.700,00 €. Δθλαδι 

15.000,00€ κα διατεκεί από τον ανάδοχο για τθν κάλυψθ του κόςτουσ προβολισ και 

διαφιμιςθσ, από το υπόλοιπο ποςό 10.000,00 € - 3.700,00 € = 6.300,00 κα καταβλθκεί 

ςτθν ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ωσ όφελοσ τθσ από τισ χορθγίεσ).     

ε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να καλφψει ακόμθ και εξ ιδίων το 

κόςτοσ προβολισ και διαφιμιςθσ, ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ χορθγιϊν ποςοφ 

τουλάχιςτον 15.000,00 ευρϊ , δεςμευόμενοσ ότι κα προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθν ςφμβαςθ ζργων, προχωρϊντασ ςε ίδιεσ παραγωγζσ. 

τθν ςυγκεκριμζνθ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ζχουν δικαίωμα να ανταποκρικοφν και να 

υποβάλλουν προςφορά φυςικά ι νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν παροχι 

υπθρεςιϊν προβολισ – διαφιμιςθσ και ςυναφι ζργα. 

O κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ζχει παραλάβει ζωσ και 3 

θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ τθν προκιρυξθ και να ζχει παράλλθλα 

ενθμερϊςει εγγράφωσ προσ τοφτο και τθν ανακζτουςα αρχι. 

Μόνο με τθ ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό, ο κάκε υποψιφιοσ τεκμαίρεται ότι ζλαβε 

γνϊςθ τθσ πρόςκλθςθσ και αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 

 

 2  Η κατάκεςθ των αιτιςεων – προςφορϊν κα γίνονται δεκτζσ ζωσ 11 Φεβρουαρίου 

2016 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:55 π.μ. ςτα κεντρικά γραφεία τθσ επιχείρθςθσ, επί τθσ 

οδοφ Πλατείασ Κφπρου – Κτίριο Παλιάσ Δθμαρχίασ ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Οι φάκελοι 

που κα κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμοι και 

επιςτρζφονται χωρίσ ν’ ανοιχκοφν. 

Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςυμμετζχει με μία μόνο προςφορά. 



 

3.   Κάκε φάκελοσ διαγωνιηόμενου, προκειμζνου να είναι αποδεκτόσ, οφείλει να 

περιλαμβάνει τρεισ κλειςτοφσ υποφακζλουσ, οι οποίοι κα περιλαμβάνουν τα εξισ: 

Υποφάκελοσ 1 – Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ 

i.    Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Οικονομικι Αρχι (Δ.Ο.Τ.) 

ii. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου με το οποίο κα 

πιςτοποιείται ςϋ αυτό θ εγγραφι του και το επάγγελμα. 

iii.  Πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ 

προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κατά τθν θμζρα τθσ επιλογισ του αναδόχου. 

iv.  Δθμοτικι ενθμερότθτα και βεβαίωςθ τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ότι δεν ζχει λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ προσ τθν εταιρία & το Διμο Αλεξανδροφπολθσ. 

v.   Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 

καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ακόλουκα 

αδικιματα: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, β) δωροδοκία, γ) απάτθ, δ) 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 

δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

vi.  Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει 

ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ θ αναγκαςτικισ 

εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ 

ανάλογθ διαδικαςία 



vii.   Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, με κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία 

να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχονται 

πλιρωσ. 

viii. Αποδεικτικά εμπειρίασ ςτθν προβολι – διαφιμιςθ ι ςυναφι ζργα, τα οποία 

υλοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα ι ςτθν αλλοδαπι, με ςαφι ζνδειξθ του αντικειμζνου, τθσ 

οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του παραλιπτθ και του ποςοςτοφ 

ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτό. Η παραπάνω απαίτθςθ μπορεί να 

αντικαταςτακεί και με τθ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του 

Ν. 1599/1986 κεωρθμζνθσ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία κα αναφζρονται 

αναλυτικά οι ςυμβάςεισ που ςυνιφκθςαν, το αντικείμενο, ο παραλιπτθσ, θ θμερομθνία 

ολοκλιρωςθσ και το ποςό. Σα αποδεικτικά εμπειρίασ κα ςυνοδεφονται από βιογραφικά 

ςθμειϊματα όλθσ τθσ ομάδασ ζργου ςφμφωνα με το υπόδειγμα 1 και κάκε άλλο, κατά 

τθν κρίςθ του ςυμμετζχοντα, ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν επάρκεια του ςυμμετζχοντα 

για το ςυγκεκριμζνο ζργο. 

Από τα ανωτζρω προςκομιηόμενα ζγγραφα κα πρζπει να αποδεικνφεται, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, ότι οι ςυμμετζχοντεσ: 

- ζχουν ςυναφι εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ,  επαρκι ςτελζχωςθ και εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ και τεκμθριωμζνθ τριετι τουλάχιςτον εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν 

προβολισ, διαφιμιςθσ και ςυναφϊν ζργων, 

- ζχουν επίςθσ, υλοποιιςει ςτο Ν. Ζβρου τουλάχιςτον 3 ζργα τθν τελευταία 3ετία 

(2013-14-15), που να ζχουν ςχζςθ με διαφθμιςτικι δραςτθριότθτα με αναλυτικι 

περιγραφι ενόσ τουλάχιςτον παρόμοιου ζργου. 

ix.  ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ νομικοφ προςϊπου πρζπει να προςκομιςτοφν τα 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα του νομικοφ προςϊπου (καταςτατικό ςφςταςθσ, τυχόν 

τροποποιιςεισ, ΦΕΚ δθμοςίευςθσ όπου προβλζπεται, πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ κατά 

περίπτωςθ) και τα ωσ άνω iii, iv και v ζγγραφα πρζπει να προςκομιςτοφν και για τα 

φυςικά πρόςωπα που διοικοφν το νομικό πρόςωπο.   



x.  Επίςθμα ςτοιχεία – ζγγραφα κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου (π.χ. Δθλϊςεισ 

φόρου ειςοδιματοσ) από τα οποία κα προκφπτει ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τηίρο πάνω 

από 40.000,00 € ετθςίωσ τα τελευταία 3 χρόνια. 

xi. Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ παρεχόμενων υπθρεςιϊν (π.χ. ΕΛΟΣ 1435:2009  ι άλλο 

αντίςτοιχο). 

 

 Υποφάκελοσ 2 – Τεχνική Προςφορά 

 Αναλυτικό και ςυγκεκριμζνο πλάνο προβολισ, διαφιμιςθσ, εκτφπωςθσ και προςζλκυςθσ 

χορθγϊν τθσ Γιορτισ Κραςιοφ Αλεξανδροφπολθσ 2016, απαραίτθτα ςτοιχεία του οποίου 

ενδεικτικά κα πρζπει να είναι: 

-     Επικαιροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ «Γιορτισ Κραςιοφ» 

-     χεδιαςμόσ και παραγωγι ραδιοφωνικϊν ςποτ διάρκειασ 30’’ – 40’’: Περιλαμβάνει το 

ςφνολο των ενεργειϊν (ςπικάη, μουςικι επιμζλεια, αμοιβζσ ςυντελεςτϊν, 

δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και κάκε άλλθ αμοιβι που αφορά ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι). Σο υλικό κα διανζμεται με ευκφνθ του αναδόχου ςε 

ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ τθσ Περιφζρειασ Α.Μ.Θ. με βάςθ τθν προςφορά του. 

-     χεδιαςμόσ και παραγωγι τθλεοπτικοφ ςποτ, το οποίο επίςθσ περιλαμβάνει το 

ςφνολο των ενεργειϊν. Σο υλικό κα διανζμεται με ευκφνθ του αναδόχου ςε 

τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ τθσ Περιφζρειασ Α.Μ.Θ. με βάςθ τθν προςφορά του. 

-     Καταχωριςεισ ςτον Σφπο, το διαδίκτυο, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ: 

Περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειϊν (δθμιουργικό και κόςτοσ καταχωριςεων). 

-     χεδιαςμόσ και επιμζλεια εντφπων, εκδόςεων, καταχωριςεων. 

-     Τπθρεςίεσ φωτογράφιςθσ και βιντεοςκόπθςθσ των εκδθλϊςεων τθσ Γιορτισ και 

μοντάη για τθν παραγωγι βίντεο για το διαδίκτυο. 

- Διανομι και τοποκζτθςθ του προωκθτικοφ υλικοφ που κα εκτυπωκεί για τισ 

εκδθλϊςεισ τθσ Γιορτισ Κραςιοφ: διανομι εντφπων, αφιςοκόλλθςθ, 



-     χεδιαςμόσ και παραγωγι αντικειμζνων merchandise: T-shirts με ζνα τφπωμα ςε 

διάφορα μεγζκθ διπλωμζνα & ςε διάφανο ςακουλάκι, κονκάρδεσ 38 εκ. με ζνα 

τφπωμα, βραχιολάκια ειςόδου με ζνα τφπωμα. 

-   Εκτυπϊςεισ: γενικό πρόγραμμα, αφίςεσ εκδθλϊςεων, φυλλάδια ( flyer) εκδθλϊςεων 

διπλισ όψθσ, banner: μουςαμάσ για εξωτερικό χϊρο για ςιμανςθ ςτθν πόλθ, 

διάφορεσ ψθφιακζσ εκτυπϊςεισ ςελίδων Α4. 

-   Εκτιμϊμενοσ αρικμόσ «χορθγϊν επικοινωνίασ» και ευεργετιματα αυτϊν (αναφορά 

«χορθγόσ επικοινωνίασ ςε κάκε καταχϊριςθ ι αναφορά του μζςου) 

-    Υψοσ χορθγίασ για τθν ανάδειξθ χορθγοφ ωσ «Μεγάλοσ Χορθγόσ» και εκτιμϊμενοσ 

αρικμόσ αυτϊν 

-  Υψοσ χορθγίασ για τθν ανάδειξθ χορθγοφ ωσ «Χορθγόσ» και εκτιμϊμενοσ αρικμόσ 

αυτϊν 

-     Ευεργετιματα των χορθγϊν τθσ εκδιλωςθσ ανάλογα με το φψοσ τθσ χορθγίασ (π.χ. 

λάβαρα, παραχϊρθςθ χϊρων για τοποκζτθςθ περιπτζρων ι stand, καταχϊριςθ τθσ 

επωνυμία και του λογότυπου ςτα banner, ςτισ αφίςεσ, ςτο πρόγραμμα τθσ 

εκδιλωςθσ, link των χορθγϊν ςτον δικτυακό τόπο τθσ εκδιλωςθσ) 

-  Tισ δεςμεφςεισ που κ’ αναλθφκοφν για τθν υλοποίθςι τουσ και ςυμπλθρωματικά κα 

περιζχει τθν τεχνογνωςία, τθν οργάνωςθ, και τον εξοπλιςμό του υποψιφιου 

αναδόχου. 

Υποφάκελοσ 3 – Οικονομική Προςφορά 

-   Ελάχιςτο ποςό οικονομικϊν χορθγιϊν που δεςμεφεται ο προςφζρων να εξαςφαλίςει 

για τθν ΣΙΕΔΑ Α.Ε. Προςφορζσ που κα αναφζρουν ωσ ελάχιςτο ποςό οικονομικϊν 

χορθγιϊν ποςό μικρότερο από 15.000,00 ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

-    Ποςοςτό κζρδουσ του αναδόχου επί των ποςϊν των χορθγιϊν. Προςφορζσ που κα 

αναφζρουν ωσ ποςοςτό κζρδουσ του αναδόχου επί των ποςϊν των χορθγιϊν 

μεγαλφτερο από το 30% κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, με εξαίρεςθ το 

προβλεπόμενο και από τα παραπάνω bonus (10%) ςε περίπτωςθ που οι χορθγίεσ 



είναι παραπάνω από το δθλωμζνο με τθν προςφορά του ποςοφ χορθγιϊν του 

αναδόχου 

Η ζλλειψθ οποιουδιποτε ςτοιχείου ςυνεπάγεται ακφρωςθσ τθσ προςφοράσ. 

Οι φάκελοι οφείλουν να αναγράφουν ςτο εξωτερικό τουσ τα ςτοιχεία του κατακζτοντα 

υποψθφίου και τον τίτλο υποφακζλου. 

Απαγορεφεται με ποινι ακφρωςθσ τθσ προςφοράσ ι οποιαδιποτε διόρκωςθ ι ςθμείωςθ 

ςτα κατατεκειμζνα ζγγραφα με ςκοπό τθν τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ. 

4. Σθν 11θ Ιανουαρίου 2016 και ϊρα 12:00 π.μ θ επιτροπι αξιολόγθςθσ που ζχει 

ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ (2016/01/Α2)κα κάνει το 

άνοιγμα των προςφορϊν και κ’ απορρίψει όςεσ δεν τθροφν τισ τυπικζσ προχποκζςεισ - 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κζτει θ πρόςκλθςθ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι κα ςυνεδριάςει με παρόντα μόνο τα μζλθ τθσ για να κάνει τθν 

αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κρίκθκαν τυπικά ζγκυρεσ και να ςυντάξει τον πίνακα 

αξιολόγθςισ τουσ από τον οποίο κα προκφψει ο ανάδοχοσ. Η ζγκριςθ του πίνακα και θ 

τελικι επιλογι του αναδόχου κα γίνει από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ με 

κριτιριο επιλογισ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, που κα 

προκφψει από τθ ςφνκεςθ τθσ βακμολογίασ των υποφακζλων Σεχνικισ και Οικονομικισ 

Προςφοράσ, ωσ ακολοφκωσ: 

Η βακμολόγθςθ των ποιοτικϊν - τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των υποβλθκζντων 

προςφορϊν γίνεται με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. 

α/α ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 Εμπειρία διαγωνιηομζνων 40% 

2 Σεχνικι επάρκεια (πλθρότθτα τεχνικοφ φακζλου, κατανόθςθ 

και εργαλεία υλοποίθςθσ αντικειμζνου του ζργου, 

60% 



προτεινόμενο πλάνο προβολισ, διαφιμιςθσ και   

προςζλκυςθσ χορθγϊν  κλπ ) 

ΤΝΟΛΟ 100 % 

Σα κριτιρια βακμολογοφνται ςε κλίμακα από 100-120 βακμοφσ. 

Βακμό 100 λαμβάνει ζνα κριτιριο, όταν καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ και τθσ επιτροπισ. 

Η βακμολογία ενόσ κριτθρίου αυξάνεται ζωσ 120 όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ 

τθσ διακιρυξθσ. 

Οι βακμοί αυτοί, για κάκε ζνα από τα κριτιρια, πολλαπλαςιάηονται με τον κακοριςμζνο 

από τθ διακιρυξθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ. 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ τεχνικισ προςφοράσ προκφπτει με βάςθ τον τφπο: 

Βακμόσ Σεχνικισ Προςφοράσ (ΒΣΠ) = βακμόσ κριτ.1 x40% + βακμόσ κριτ.2 x60% 

Η βακμολογία των οικονομικϊν προςφορϊν κα προκφψει με βάςθ το ελάχιςτο 

προςδοκόμενο όφελοσ (ΕΠΟ) τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ βάςει των ςτοιχείων κάκε οικονομικισ 

προςφοράσ, ιτοι του ελάχιςτου ποςοφ χορθγιϊν (ΕΠΧ) και του προςφερόμενου 

ποςοςτοφ κζρδουσ (ΠΠΚ). υγκεκριμζνα: 

ΕΠΟ = (ΕΠΧ-15.000)*(100%-ΠΠΚ) και 

Βακμόσ Οικονομικισ Προςφοράσ ΒΟΠ = ΕΠΟ*100/ΕΠΟmax 

όπου ΕΠΟmaxτο μεγαλφτερο προςδοκόμενο όφελοσ τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ με βάςθ τισ 

προςφορζσ των διαγωνιηομζνων. 

Η ςυνολικι βακμολογία κάκε διαγωνιηομζνου, προκφπτει τζλοσ με βάςθ τον τφπο: 

υνολικι Βακμολογία Β = ΒΣΠ Χ 80% + ΒΟΠ Χ 20% 

Επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο προςφζρων με τθν μεγαλφτερθ υνολικι 

Βακμολογία (Β). 



τθν περίπτωςθ που δυο ι περιςςότεροι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν τθν ίδια υνολικι 

Βακμολογία το διοικθτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει τθν κατακφρωςθ ς’ αυτόν που ζχει τον 

μεγαλφτερο Βακμό Σεχνικισ Προςφοράσ (ΒΣΠ).  Αν δε, υπάρχει εκ νζου ιςοβακμία θ 

κατακφρωςθ ενεργείται με κλιρωςθ που διενεργείται από τθν ΣΙΕΔΑ ΑΕ ςε δθμόςια 

ςυνεδρίαςθ. 

5. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ 

οφείλει εντόσ 10 θμερϊν από τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ να προςζλκει για 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και να προςκομίςει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα 

ςτθν Ελλάδα φψουσ 5% επί του ελάχιςτου ποςοφ χορθγιϊν για το οποίο κα δεςμευκεί 

ζναντι τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε., ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το 

οποίο κα παραμείνει ςτο ταμείο τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ωσ τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εκδιλωςθσ και τθν καταβολι όλων των ποςϊν χορθγιϊν που ζχουν 

ςυμφωνθκεί. 

6. υμπλθρωματικοί όροι ςφμβαςθσ με ανάδοχο: 

-  Σα ςυμφωνθτικά χορθγίασ κα υπογράφονται μεταξφ τθσ ΣΙΕΔΑ και των χορθγϊν μετά 

από πρόταςθ του αναδόχου, ο οποίοσ κα φαίνεται ωσ εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ. Η 

πλθρωμι των χορθγιϊν κα γίνεται ςτθν ΣΙΕΔΑ με τιμολόγιο τθσ τελευταίασ και ςτθ 

ςυνζχεια ο ανάδοχοσ κα ειςπράττει τθν αμοιβι του από τθν ΣΙΕΔΑ με δικό του 

παραςτατικό (τιμολόγιο), εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου με 

κατάκεςθ μετρθτϊν ςτθν Σράπεηα του Αναδόχου 

-  Η ΣΙΕΔΑ διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθν υπογραφι ςυμφωνθτικοφ χορθγίασ με 

χορθγό που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρίασ ι πρόκειται να 

προκαλζςουν το κοινό αίςκθμα. 

-  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μζχρι τθν 30-6-2016  να ζχει ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία 

υπογραφισ ςυμφωνθτικϊν χορθγίασ ποςοςτοφ τουλάχιςτον 50% του ποςοφ που ζχει 

αναλάβει με τθν προςφορά του. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. μπορεί να τον 

κθρφξει ζκπτωτο, να εκπζςει θ προςκομιςκείςα από αυτόν εγγυθτικι επιςτολι και θ 

εταιρία ζχει το δικαίωμα να αναηθτιςει εκ νζου χορθγίεσ. 



Αυτά αφοφ διακθρφςςει θ ΣΙΕΔΑ ΑΕ και ςφμφωνα με τουσ άνωκεν όρουσ κα διενεργθκεί 

ο πρόχειροσ διαγωνιςμόσ, υπογράφεται θ παροφςα διακιρυξθ, περίλθψθ δε αυτισ κα 

δθμοςιευτεί ςτθ Διαφγεια, ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτα 

γραφεία τθσ ΣΙΕΔΑ ΑΕ ςτθν Πλατεία Κφπρου ςτθν Αλεξανδροφπολθ ςε χρονικό διάςτθμα 

τουλάχιςτον δζκα θμερϊν προ τθσ διενζργειασ αυτισ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ είτε από τθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. (www.tieda.gr ) όπου κα βρίςκεται αναρτθμζνθ, είτε από τα 

γραφεία τθσ επιχείρθςθσ που βρίςκεται κεντρικό γραφείο τθσ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. επί τθσ Πλατείασ 

Κφπρου , ςτθν Αλεξανδροφπολθ και από ϊρα 9:00 π.μ. ζωσ και ϊρα 14:00 μ.μ., ϊςτε να 

ενθμερωκοφν ωσ προσ όλουσ τουσ όρουσ διεξαγωγισ του πρόχειρου διαγωνιςμοφ, δια 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και δια τεχνικά κζματα. Μόνο θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό 

δθλϊνει ότι ο κάκε υποψιφιοσ ζλαβε γνϊςθ τθσ πρόςκλθςθσ και αποδζχεται τουσ όρουσ 

αυτισ. 

Αλεξανδροφπολθ, 29-01-2016 

                                                                                   Ο Πρόεδροσ 

Σριαντάφυλλοσ Αρβανιτίδθσ 
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