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Θεσσαλονίκη, 2 Νοεβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 410
Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών»

Σας γνωρίζούµε ότι το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο C)εσσαλονίκ ς
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ταυ γραφιστικοϋ σχεδιασµού, της
καλλιτεχνικής επιµέλειας και της σελιδοποίησης του επετειακοϋ
λευκώµατος 90 χρόνων λειτουργίας του.
Η προϋπολογτσθείσα δαπάνη Θα ανέρχεται µέχρι του ποσού των
6.396 συµπεριλαµβανοµ ένου ΦΠΑ και των κρατήσεων.
Η εν λόγω δαπάνη Θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισµού
εξόδων του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Η επιλογή Θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
Οι προσφορές Θα κατατεθούν στο Τµήµα ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη, µέχρι τις 16 Νοεµβρίου 2015 και
ώρα 11.00 π.µ.
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
∆ηµτιιυργία — Γρεzeρτσττκή Επιµέλεια Εrεετετακσύ dΙευκώµιtττας

Ο µέγιστος αριθµός σελίδων του Επετειακοϋ Λευκώµατος δεν Θα
υπερβεί τις Τετρακόσιες (400) σελίδες, τετράχρωµες (4ρ)
συµπεριλαµβανοµένού και του εξωφύλλου.
Το έργο που αναλαµβάνει ο ανάδοχος περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
-Γραφιστική επιµέλεια/Επιµέλεια έκδοσης
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-Επεξεργασία εικόνων

—

φωτογραφιών (τονική διόρθωση,

καθάριοµα από τυχόν φθορές,κλπ.) / Σελιδοποίηση / Μοντάζ
- Παρουσίαση

και εκτύπωση τελικού αρχείου (προσΧεδίου)

- Έλεγχος — Αποστολή του τελικού αρχείου στο Τυπογραφείο
- Ελεγχος εκτύπωσης σύµφωνα µε το δοκίµιο.
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
∆ικαίωµα να υποβάλλουν Προσφορά έχουν όλες σι επιχειρήσεις που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ)
ή σε

τρίτες Χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε
µε το Ν.2513/ 1997, στον Τοµέα της παροΧής υπηρεσιών

και

έχουν

αντικείµενο συναφές µε το έργο της παρούσας ττρόσκλησης, πληρούν Τις
προϋποθέσεις συµµετοχής. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης
όσοι

δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΓΙ.∆.60/2007.

Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο,
δακτυλογραφηµένες

και

υποΧρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο κύριος

σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την
επωνυµία

και τη

διεύθυνση του διαγωνιζοµένου και να γράφει ευκρινώς

τις ενδείξεις
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, 30s ΟΡΟΦΟΣ, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΤΕΙΛΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 90 ΧΡΟΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
περιέχει τρεις ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους (φάκελο
δικαιολογητικών, φάκελο τεινικής προσφοράς και φάκελο οικονοµικής
προσφοράς) µε την ωίετική για τον καθένα αναφορά.
Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως

ή µε νόµιµα

εξουσιοδοτηµένα άτοµα από τους ενδιαφερόµενους. Αντιπροσφορές

και
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εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και τη διεύθυνση,
αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο της Ίίρόσκλησης
Ενδιαφέροντος και τον τίτλο του φακέλου.
Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους, περιγράφεται στις επόµενες
παραγράφους
2. 1..Φάκελος ∆ικαιολογητικών Ευµµετοκής
Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής Θα πρέπει να περιλαµβάνει
επί ποινή αποκλεισµού:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/ 986(4)ΕΚ 75Α) του διαγωνιζοµένου
ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας πρόσκλησης,
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σετικό µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986(ΦΕΚ 75Α) περί µη συνδροµής
στο πρόσωπό του κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 43
του Π.∆. 60/2007 και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση
που πρόκειται να του ανατεθεί το έργο, να προσκοµίσει εγκαίρως τα

κατά

το προαναφερόµενο άρθρο δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Γ. Ιίιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (ό) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
∆. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει
στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του.
Ε. Εταιρική Ταυτότητα του προσφέροντος, δηλαδή επωνυµία και
διακριτικό τίτλο της επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, όνοµα του
3
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αρµόδιου προσώπου για την προσφορά, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που
αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα
εκπροσώπησής του.
2. 2.Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς Θα πρέπει να περιλαµβάνει επί
ποινή αποκλεισµού:
Α. Σύνθεση και Εµπειρία της Οµάδας 'Εργου και πια συγκεκριµένα:
Αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα, όπως: Εκδόσεις, λευκώµατα,
πολυσέλιδα έντυπα και περιοδικές εκδόσεις φορέων του ∆ηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα, προσκοµίζοντας βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
Να διαθέτει το ανθρώπινο δυναµικό µε γνώσεις ηλεκτρονικής ωιεδίασης
εντύπων µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο της πρόσκλησης.
Αποδεδειγµένη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή (Η/Υ, προγράµµατα,
Εκτυπωτές), ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
έργου.
Β. Μεθολογική Προσέγγιση του Έργου, όπου Θα περιγράφεται αναλυτικά
η διαδικασία και ο τρόπος υλοποίησης του έργου.
3.1. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Η οικονοµική προσφορά του προσφέροντος Θα περιλαµβάνει το συνολικό
ποσό σε ευρώ(Χωρίς και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), έναντι του
οποίου Προτίθεται να εκτελέσει το έργο. Το ποσό της οικονοµικής
προσφοράς δεν επιδέχεται καµία αλλαγή.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νοµική επιβάρυνση, ως
και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα,
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και Θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην
προσφορά του διαγωνιζόµενου.
Οι προσφορές δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για δύο (2) µήνες από
την επόµενη εργάσιµη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Η συνολική αµοιβή µε βάση την προσφορά του Αναδόχου που Θα
περιληφθεί στη σύµβασή του δεν αναθεωρείται.
Η επιλογή Θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, λαµβάνοντας υπόψη την πληρότητα και την επάρκεια
4
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όλων των στοιχείων των φακέλων υποψηφιότητας. Οι λοιπές λεπτοµέρειες
της συνεργασίας Θα καθορίζονται στη σιµβαση που Θα υπογραφεί.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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