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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ VIDEO 
DOCUMENTARY” του έργου MEDSt@rts του 

Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 
 

Aρ. Αποφ.: 692/23-5-2022 
Aρ. Πρωτ.: 423/24-5-2022 

 
 
 

 

 

CPV-92110000-Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες  

CPV- 92111000 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών βίντεο,  

CPV-92112000-9 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. το ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

2. το ν. 4412/2016 (Α'147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει με τις τρέχουσες 

τροποποιήσεις του 

3. το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ A 36 - 09.03.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία.“ 

4. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων 

συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

5. το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 

6. το ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. το ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

9. την με αρ. 57654(Β’1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

10. την από 10/10/2019 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Med microfinance support system 

for start-ups» και ακρωνύμιο MedSt@rts και τα παραρτήματα αυτής, 

11. την υπ. αριθ. 622/18-11-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

περί αποδοχής της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MedSt@rts του προγράμματος ENI CBC 

MED 2014-2020, 

12. το υπ. 692/23-05-2022 Απόσπασμα Πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής 

Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας που εγκρίνει το παρόν τεύχος, 

13. τη ΣΑΕΠ: Ε0582 και ενάριθμο 2020ΣΕ05820000, 

14. την υπ. Αριθ. 184/24-05-2022, ΑΔΑ: 9ΟΟΚ469ΗΛΒ-ΚΛΚ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9919ι. 

Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 423/24-05-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υλοποιείται σύμφωνα με το 

Άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος σε εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC 

MED PROGRAMME 2014 – 2020 με τίτλο «Med microfinance support system for start-ups» 

(Μεσογειακό σύστημα υποστήριξης μικροχρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις) και 

ακρωνύμιο «MedSt@rts». 

Στο πλαίσιο του έργου, το Επιμελητήριο επέλεξε μετά από Ανοικτή Διαγωνιστική διαδικασία, 25 

Επιχειρηματικές Ιδέες, τις οποίες οι κάτοχοι τους ωρίμασαν προκειμένου να μετατραπούν σε 

υλοποιήσιμα Επιχειρηματικά Πλάνα. Η ωρίμανση των Επιχειρηματικών Ιδεών προέκυψε μέσα από 

μια σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών διαδικασιών προς τους κατόχους τους 

αλλά και την απόδοση 15 Επιχειρηματικών Βραβείων αξίας 10.000,00€ το καθένα, στα καλύτερα 

Επιχειρηματικά Πλάνα. 

Τελικά 14 Ιδέες κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διαδικασία και να συστηθούν σε νέες 

επιχειρήσεις Τα Επιχειρηματικά Βραβεία, έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύψουν τις αρχικές ανάγκες 

των νέων επιχειρήσεων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στα επιχειρηματικά τους πλάνα.  

Παράλληλα με την λήψη των Βραβείων, παρέχονται και άλλες υπηρεσίες «θωράκισης» των νέων 

επιχειρηματιών, όπως υποστήριξη από Μέντορες, σε διάφορα επιχειρηματικά αντικείμενα, καθώς 

και από ένα Γραφείο Υποστήριξης. 

Προκειμένου να αναδειχθούν τα παραπάνω καθώς και άλλα στοιχεία του έργου MEDSt@rts: 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν 

εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, 

σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την Παραγωγή ενός (1) βίντεο-

ντοκυμαντέρ στο πλαίσιο της Ολοκλήρωσης του έργου MEDSt@rts, συνολικού προϋπολογισμού 

14.849,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τους 

ακόλουθους κωδικούς παροχής υπηρεσιών CPV: 

CPV-92110000  Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες 

CPV- 92111000 
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών 
βίντεο 

CPV-92112000-9 
Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών 
ταινιών και βιντεοταινιών 

 

Και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ζητούμενων Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο 

Παραρτήματα Α. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ζητείται η Προμήθεια Υπηρεσιών παραγωγής ενός (1) 

Βίντεο – Ντοκιμαντέρ που θα αφορά τις 14 Επιχειρηματικές Ιδέες – Νέες Επιχειρήσεις, το έργο 

MEDSt@rts και το Πρόγραμμα ΕΝΙ CBC MED. 

Το τελικό βίντεο θα χρησιμοποιηθεί για: 

 την προώθηση των 14 Νέων Επιχειρήσεων,  

 την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου MEDSt@rts, 

 και τους σκοπούς του προγράμματος ENI CBC MED. 

Τα σημεία τοποθέτησης του Βίντεο θα είναι δημόσια και θα αποφασιστούν από το Επιμελητήριο 

Αχαΐας. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το έτος 2022 και τελικώς 

τον προϋπολογισμό του έργου MEDST@rts. 

 
Συνοπτικά : 

Αριθμός και 
τίτλος 

Παραδοτέου 
Περιγραφή Εργασίας 

Προϋπολογισμός 
(€) μη συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

Προϋπολογισμός 
(€) συμπ. ΦΠΑ 

24% 

Video – 
Documentary 

 

Παραγωγή ενός (1) βίντεο-ντοκιμαντέρ με τα 
κάτωθι περιεχόμενα:  

 την προώθηση των 14 Επιχειρηματικών 
Ιδεών, 

 την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του 
έργου MEDSt@rts, 

 και τους σκοπούς του προγράμματος ENI 
CBC MED. 

Συνολική Διάρκεια: 60 λεπτά 
Γλώσσα: Ελληνικά με ενσωματωμένους Αγγλικούς 
υπότιτλους 

11.975,00 € 14.849,00 € 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας 

(Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, 26221 Πάτρα), 1ος όροφος (Γραμματεία) σε 

σφραγισμένο φάκελο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης δηλαδή έως και την Παρασκευή, 03/06/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 
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Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, ως χρόνος υποβολής λογίζεται η ώρα 

κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς από την ταχυδρομική υπηρεσία στο Πρωτόκολλο του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας. 

Από την συγκεκριμένη πρόσκληση εξαιρούνται Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλει την 

Επιχειρηματική τους Ιδέα στο έργο MedSt@rts και συμμετέχουν στις δράσεις ωρίμανσης αυτών, για 

λόγους σύγκρουσης συμφερόντων. 

Για την κατακύρωση και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, θα απαιτηθεί κατ’ ελάχιστο 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού 

προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και εγγραφή στο οικείο 

επιμελητήριο. 

Τα ίδια δικαιολογητικά θα απαιτηθούν από τους νόμιμους εκπροσώπους (ή φυσικά πρόσωπα) στην 

περίπτωση κοινοπρακτικών σχημάτων, ενώσεων προσώπων κλπ. 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να αναφέρουν εξωτερικά τα 

στοιχεία της Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για «Προμήθεια Υπηρεσιών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ VIDEO 

DOCUMENTARY του έργου MEDSt@rts» του Προγράμματος ENI CBCMED 2014-2020, καθώς και τα 

στοιχεία του Προσφέροντος. 

Ο φάκελος κάθε υποψηφίου μπορεί να περιέχει σφραγισμένους υποφακέλους, χωρίς αυτό όμως να 

είναι προαπαιτούμενο. Στη περίπτωση υποφακέλων θα πρέπει να αναφέρεται στο εξωτερικό του το 

περιεχόμενο τους: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Δικαιολογητικά Απόδειξης Τεχνικής Επάρκειας, 

και Οικονομική Προσφορά. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

O φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α1. Αναλυτικό– προφίλ του φυσικού/ νομικού προσώπου που υποβάλει την προσφορά 

Α2.  Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι : 

 η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της υπ’ 

αριθμ. Πρωτ. 423/24-5-2022 Πρόσκλησης τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, 

 ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24  του Ν.4412/2016, 
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 ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής 

προσφοράς του. 

Α3. Αντίγραφο από τα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού(ων) / Νομικού(ών) Προσώπου(ων) ή 

Επιχείρησης(εων) από TAXIS (www.gsis.gr). 

Α4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του Φυσικού(ων)/ Νομικού(ων) προσώπου(ων) σε 

ισχύ. 

Υποψήφιος που δεν συμπεριλάβει όλα τα άνωθεν Δικαιολογητικά, αποκλείεται από τη συνέχεια της 
Διαδικασίας Αξιολόγησης. 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 
O φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου να περιλαμβάνει: 
 

1. Έγγραφα τεκμηρίωσης της εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου, σε τηλεοπτικές 

παραγωγές ή παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, είτε ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. 

 

Για την τεκμηρίωση της άνωθεν εμπειρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίσει: 

o Πίνακα τηλεοπτικών παραγωγών - ταινιών-ντοκιμαντέρ/ εμπειρίας σχετικά με τις 

ζητούμενες υπηρεσίες, συνοδευόμενο με αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης/προϋπηρεσίας ή δικαιολογητικά ή συμβάσεις που να πιστοποιούν την 

εμπειρία αυτή. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα τελευταία  3 χρόνια έχει υλοποιήσει 

τουλάχιστον μια (1) τηλεοπτική ή κινηματογραφική παραγωγή συνολικού 

προϋπολογισμού τουλάχιστον ισόποσου της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει τον Πίνακα 1 - ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ του Παραρτήματος Β – Βοηθητικοί Πίνακες. 

 

2. Έγγραφα τεκμηρίωσης της εμπειρίας της ζητούμενης Ομάδας Παραγωγής στην τηλεοπτική 

ή κινηματογραφική παραγωγή. Ειδικότερα, η Ομάδα Παραγωγής θα πρέπει να διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό που θα καλύπτει τουλάχιστον τους κάτωθι ρόλους: 

1. Έναν (1) Υπεύθυνο Παραγωγής 

2. Έναν (1) Σκηνοθέτη  

3. Έναν (1) Φωτογράφο 

4. Έναν (1) Κάμεραμαν 

5. Έναν (1) Ηχολήπτη 

6. Έναν (1) Μοντέρ 

Δύο ή περισσότεροι ρόλοι μπορούν να καλύπτονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας της Ομάδας Παραγωγής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

καταθέσουν:  

http://www.gsis.gr/
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o Βιογραφικά των μελών  που θα συνοδεύεται από πίνακα έργων (τηλεοπτικές 

παραγωγές, video, ντοκιμαντέρ) στην υλοποίηση των οποίων έχουν τεκμηριωμένα 

συμμετάσχει. 

o Η εμπειρία των μελών της ομάδας να αποδεικνύεται είτε από σχετικές συμβάσεις, 

πληρωμένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/εμπειρίας, 

είτε από αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εμπειρία (ασφαλιστικές εισφορές) σε 

σχετικό φορέα (π.χ. τηλεόραση, εταιρεία παραγωγής video, κινηματογράφος). 

o Για κάθε μέλος της ομάδας έργου, που δεν αποτελεί προσωπικό του υποψήφιου 

αναδόχου απαιτείται προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας με γνήσιο της 

υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή ή από www.gov.gr.  

o Ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει τον Πίνακα 2 – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και τον Πίνακα 3 - ΕΡΓΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ του 

Παραρτήματος Β – Βοηθητικοί Πίνακες. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Υπόδειγμα  του Παρατήματος Γ, για την 

υποβολή της Οικονομικής προσφοράς του. Η προσφερόμενη τιμή του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα τιμή του αντίστοιχου 

παραδοτέου σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής, ακόμη και αν η συνολική προσφερόμενη τιμή 

είναι μικρότερη από την συνολική προϋπολογισθείσα τιμή. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

Α) Η συμφωνία της Συνολικής Προσφοράς των Υποψηφίων προς τους όρους της παρούσας 

Ανακοίνωσης με Αρ.Πρωτ:423/24.05.2022, βάσει των Δικαιολογητικών Συμμετοχής των Υποψηφίων. 

Β) Η βαθμολόγηση της Τεχνικής επάρκειας βάση κριτηρίων, όπου αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 

που έχουν κριθεί ως αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους Συμμετοχής της παρούσας 

Ανακοίνωσης.  

Γ) Η προσφερόμενη Οικονομική Προσφορά των Υποψηφίων η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον 

διαθέσιμο Π/Υ. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

  

 

http://www.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία σε 

τηλεοπτική παραγωγή ή παραγωγή video ή ταινίες / ντοκιμαντέρ την 

τελευταία 3ετία : 

 Μια (1) Παραγωγή (ελάχιστη): 100  

 Δύο με Τρεις (2-5) Παραγωγές : 110 

 >5 Παραγωγές: 120 

70% 

Κ2 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει Ομάδα Παραγωγής  με 

τεκμηριωμένη εμπειρία : 

 Τριών (3) ετών (ελάχιστη): 100 

 Τεσσάρων με Έξι (6): 110 

 >6 Έτη: 120 

30% 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου Τεχνικής αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 όταν καλύπτονται 

ακριβώς και μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, 

όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Προσφορές με βαθμολογία σε κάποιο κριτήριο 

μικρότερη του 100, συνεπάγεται ότι δεν καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές και συνεπώς 

απορρίπτονται.  

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών είναι υπεύθυνη για τη βαθμολόγηση της 

Τεχνικής Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Τi = 0,7 * Κ1 + 0,3 *Κ2  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

 

ΑΔΑ: ΩΖΔΠ469ΗΛΒ-ΠΡ4
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Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι 

σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το γινόμενο του 

πηλίκου της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin προς την προ ΦΠΑ τιμή 

της συγκεκριμένης προσφοράς Πι.  

Τελική κατάταξη Προσφορών 

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει κατά 

τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:  

ΣΒi= 85 x (Ti/Tmax) + 15 x (Πmin/Πi) 

Όπου:  

 Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες 

κριτηρίων αξιολόγησης.  

 Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων)  

 Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Πi η συνολική αξία της προσφοράς i  

 ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται από την υπογραφή της έως και 27 Ιουνίου 2022, χωρίς 
δυνατότητα παράτασης λόγω ολοκλήρωσης του έργου MEDSt@rts. 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η αποπληρωμή της προμήθειας των Υπηρεσιών θα γίνει με την Παραλαβή των παραδοτέων της 

Σύμβασης, από την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων αξίας κάτω των 

60.000€, μετά από βεβαίωσή της, ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών έγινε εμπροθέσμως, 

προσηκόντως και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα σε τραπεζικό λογαριασμό 

του, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών αφαιρούμενων των 

νόμιμων κρατήσεων.   

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης Βαφείδης, τηλ. 2610241244, pvafeidis@e-a.gr 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας 

 

Πλάτων Μαρλαφέκας 

mailto:pvafeidis@e-a.gr
ΑΔΑ: ΩΖΔΠ469ΗΛΒ-ΠΡ4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
 

Το Παραδοτέο της παρούσας Ανακοίνωσης είναι: 

 

Παραγωγή ενός (1) βίντεο-ντοκιμαντέρ με τα κάτωθι περιεχόμενα:  

 την προώθηση των 14 Επιχειρηματικών Ιδεών, 

 την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου MEDSt@rts, 

 και τους σκοπούς του προγράμματος ENI CBC MED. 

 

 Συνολικής Διάρκειας: 60 λεπτά 

 Γλώσσα: Ελληνικά με ενσωματωμένους Αγγλικούς υπότιτλους 

 Μουσική Επένδυση απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα και εκφώνηση (Η επιλογή 

της φωνής του speakage θα γίνει σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου της Αναθέτουσας 

αρχής). 

 Το σενάριο θα συζητηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή και σε κάθε περίπτωση θα ληφθεί η 

έγκριση της από τον Ανάδοχο. 

 Πριν από την ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του βίντεο, θα γίνει παρουσίαση στην 

αναθέτουσα αρχή και την Ομάδα Έργου όλου του υλικού που αναπτύχθηκε προκειμένου, σε 

συνεργασία με τον ανάδοχο, να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του Παραδοτέου. 

 

Οι ελάχιστες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει το παραγόμενο προϊόν 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

1 Διάρκεια:  60 λεπτά  

2 Acquisition Format 

(προδιαγραφές 

γυρίσματος):  

 minimum resolution 4K σε ασυμπίεστη μορφή REDRAW ή 

ARRIRAW ή DNG FRAMERATE 25p  

 Aspect ratio:   1.78:1 

3 Delivery format 

(προδιαγραφές 

παράδοσης υλικού): 

 Να κατατεθεί σε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (σκληρός 

δίσκος, flash drive) αρχείο 

 H.264 720p 25p BROADCAST QUALITY  

 H.264 1080p 25p BROADCAST QUALITY  

4 Format ποιότητας 

HD:  

 Αρχείο:  .mp4, ή .mov 

 Codec: Η264 ή Η265 και XDCAMHD  

 Bitrate: 50έως 100mbps  

ΑΔΑ: ΩΖΔΠ469ΗΛΒ-ΠΡ4
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5 Ήχος:  Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στερεοφωνικού ήχου (.wav) 

6 Χρώματα:  Έγχρωμο 4.2.2. 

7 Μουσική επένδυση «Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτιο, 

αισθητικά ελκυστικό για το θεατή και απαλλαγμένο από 

πνευματικά δικαιώματα στο σύνολό του. Οι υπηρεσίες 

προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) που τυχόν 

προκύπτουν από τη χρήση μουσικών θεμάτων και 

οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν» 

8 Speakage Στην Ελληνική γλώσσα 

9 Υποτιτλισμός  Ο υποτιτλισμός των βίντεο θα είναι στην αγγλική γλώσσα, η 

οποία αποτελεί την επίσημη γλώσσα του προγράμματος 

χρηματοδότησης.  

10 Τίτλοι Αρχής (ή 

τέλους): 

Επιβάλλεται να γίνεται αναφορά στο Πρόγραμμα 

Χρηματοδότησης, στον τίτλο-ακρωνύμιο του έργου, στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στη χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς, 

στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. Τα 

προαναφερθέντα θα δοθούν στον ανάδοχο από την 

αναθέτουσα αρχή. 

ΑΔΑ: ΩΖΔΠ469ΗΛΒ-ΠΡ4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

Ο Πίνακας ταινιών  όπου αποδεικνύεται η προαναφερόμενη εμπειρία, πρέπει να συνταχθεί 

σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα (συμπληρώνονται γραμμές εφόσον χρειαστούν): 

 

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 

Α/Α Αναθέτουσα Αρχή-Φορέας 
Αντικείμενο/ Σύντομη Περιγραφή 
Αντικειμένου Ταινίας 

Έτος 
Παραγωγής 

Στοιχείο τεκμηρίωσης 
(π.χ. σημείο 
πρόσβασης στην 
ταινία) 

1 
 

 
   

2     

3     

4     
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Ο Πίνακας της Ομάδας Παραγωγής όπου δηλώνονται οι ρόλοι των μελών της Ομάδας Παραγωγής ( 

(συμπληρώνονται γραμμές εφόσον χρειαστούν)) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ρόλος στην Ομάδα Παραγωγής 
Τεκμηριωμένη Εμπειρία με 
προσκόμιση δικαιολογητικών 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 
                                 

 
Ένας (1) Υπεύθυνος Παραγωγής  

2  Ένας (1) Σκηνοθέτη   

3  Ένας (1) Φωτογράφο  

4  Ένας (1) Κάμεραμαν  

5  Ένας (1) Ηχολήπτη  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΕΡΓΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

Α/Α Έργο  Εργοδότης Ρόλος και καθήκοντα στο έργο (ή θέση). 
Απασχόληση στο έργο  
Περίοδος  (από – έως) 

1     

2     

3     

4     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58 , ΠΑΤΡΑ 
ΤΚ 26221 - ΠΑΤΡΑ 

 

Οικονομική Προσφορά που αφορά την Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, για την 

Προμήθεια Υπηρεσιών "Ανάπτυξης Video - Documentary" του έργου MEDSt@rts του 

Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 σύμφωνα με τη υπ. αριθμ. πρωτ. 423/24-05-2022 

Ανακοίνωση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.  

Σύμφωνα με την παραπάνω Ανακοίνωσή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους 

κατωτέρω οικονομικούς όρους. 

Τίτλος 

Προϋπολογισμός (€) 
Συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (Αριθμητικώς) 

Προσφερόμενη τιμή (€) 
Συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικώς) 

Παραγωγή ενός (1) βίντεο-ντοκιμαντέρ με 
τα κάτωθι περιεχόμενα:  

 την προώθηση των 14 
Επιχειρηματικών Ιδεών, 

 την ανάδειξη των αποτελεσμάτων 
του έργου MEDSt@rts, 

 και τους σκοπούς του 
προγράμματος ENI CBC MED. 

Συνολική Διάρκεια: 60 λεπτά 
Γλώσσα: Ελληνικά με ενσωματωμένους 
Αγγλικούς υπότιτλους 

14.849,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 14.849,00 €  

  
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 1 μήνα από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Ο προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

(Υπογραφή) 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)  

ΑΔΑ: ΩΖΔΠ469ΗΛΒ-ΠΡ4
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