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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57300
Τηλ. 2310 794811,
fdthermaikou@gmail.com
Πληροφορίες: κ.κ. Ε. Παπαδράγκα & Ο.
Σέρμα

Χαλάστρα, 27/09/2019
Α.Π. 1126

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2019
Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των εξής υπηρεσιών:
Α) Παραγωγή βίντεο για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ.
Β) Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ., ελεύθερου
από δικαιώματα
Γ) Φωτογράφιση περιοχών ευθύνης του Φ.Δ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών και άλλες διατάξεις»
2. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559/2018 (ΦΕΚ 6064/Β’/31-12-2018) «Έγκριση
των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
3. Το Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2
παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης
4. Την υπ’ αριθ. 10/199/18-07-2019 απόφαση ΔΣ για την έγκριση υλοποίησης των εν λόγω
υπηρεσιών
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 624/Β’/11-052005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
παραμένει σε ισχύ
6. Την

με

αριθ.

υποχρέωσης

42/31-07-2019

(ΑΔΑ:

9ΦΠΤ46ΜΡΒΩ-ΓΡΡ)

απόφαση

ανάληψης
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7. Τις υπ’ αριθ. 12/201/09-09-2019 & 8/202/24-09-2019 αποφάσεις ΔΣ για την έγκριση της
εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση Α) παραγωγής ταινιών βίντεο για τις
προστατευόμενες

περιοχές

ευθύνης

του

Φορέα

Διαχείρισης,

Β)

παραγωγής

οπτικοακουστικού υλικού ελεύθερου από δικαιώματα και Γ) φωτογράφησης των περιοχών
ευθύνης

του

Φορέα

Διαχείρισης,

συνολικού

προϋπολογισμού

10.000

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο κλάδο που αφορά η
παρούσα πρόσκληση (κινηματογράφηση/βιντεοσκόπηση/φωτογράφιση), να υποβάλλουν
σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 04/10/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες
ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής “Φορέας
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου” γ) τον αριθμό της παρούσας
πρόσκλησης, και δ) τα στοιχεία του αποστολέα.
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
A. η ομάδα έργου η οποία θα περιλαμβάνει 1 εικονολήπτη, 1 χειριστή drone, 1 μοντέρ και 1
φωτογράφο με ειδίκευση στη φωτογραφία φύσης και άγριας ζωής,
B. η εμπειρία στην παραγωγή/ολοκλήρωση ανάλογων έργων η οποία θα αποδεικνύεται με
την κατάθεση: i) σε ψηφιακή μορφή δύο ταινιών ντοκιμαντέρ ελάχιστου μήκους 3 λεπτών
με θέμα το φυσικό περιβάλλον ii) σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή δύο έργων φωτογράφισης
φύσης και άγριας ζωής, η λήψη των οποίων έχει πραγματοποιηθεί από τον φωτογράφο
που συμμετέχει στην ομάδα έργου και οι οποίες έχουν δημοσιευτεί έντυπη έκδοση ή
ιστοσελίδα.
Στον φάκελο θα πρέπει να προσκομίζονται:
1. φορολογική ενημερότητα,
2. ασφαλιστική ενημερότητα:
α) για ατομικές επιχειρήσεις: ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις
εισφορές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης
β) για τις ΟΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές όλων των
εταίρων
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γ) για τις ΕΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές των
ομόρρυθμων εταίρων
δ) για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις
εισφορές του Διαχειριστή
ε) για τις ΑΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του
Προέδρου και των τυχών Διευθυνόντων Συμβούλων
στ) για τις ΑΜΚΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του
Προέδρου
ζ) για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) του Προέδρου ή
Διαχειριστή.
3. καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) της επιχείρησης ή του νομικού
προσώπου για το τυχόν προσωπικό που απασχολεί ή σε περίπτωση μη
απασχόλησης προσωπικού, βεβαίωση μη απασχόλησης προσωπικού από το
ΙΚΑ
4. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου μήνα (αφορά
στο πρόσωπο του προσφέροντος ή του διαχειριστή ή του Προέδρου όταν το
νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ ή ΑΕ ή
ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΑΜΚΕ καθώς και όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο
του προσφέροντος είναι ΑΕ),
5. εκτύπωση της καρτέλας προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet
όπου να φαίνονται οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του προσφέροντος,
6. πίνακας σύνθεσης ομάδα έργου του παραρτήματος Α με αναφορά στα στοιχεία
ταυτότητας και σχετικότητας του καθενός που την απαρτίζουν,
7. σε ψηφιακή μορφή δύο ταινίες ντοκιμαντέρ ελάχιστου μήκους 3 λεπτών με θέμα
το φυσικό περιβάλλον,
8. σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή δύο έργα φωτογράφησης φύσης και άγριας ζωής,
δημοσιευμένα σε έντυπη έκδοση ή ιστοσελίδα, του ιδίου ή των συνεργατών που
θα συμμετέχουν στην ομάδα έργου,
9. σφραγισμένος υποφάκελος, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, έχει τίτλο
«Οικονομική προσφορά» και ως περιεχόμενο την οικονομική προσφορά, η οποία
συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται
στην παρούσα.
Για την υπό ανάθεση υπηρεσίες ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:
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Η παροχή των υπηρεσιών θα εκτελείται σταδιακά από την υπογραφή της σύμβασης
έως και τις 10/12/2019.



Ο ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο της σύμβασής του να καταθέσει στην έδρα του
Φορέα Διαχείρισης στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού «Νικόλαος Γιουτίκας»,
στην Χαλάστρα ως παραδοτέο DVD που θα περιλαμβάνει το οπτικοακουστικό υλικό
των υπο ανάθεση υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
Α) 8 βίντεο διάρκειας 1,8-2,5 min για τις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Το
μεγαλύτερο μέρος των βίντεο θα αποτελείται από εναέριες λήψεις. Τα βίντεο δεν θα
έχουν σπικάζ, αλλά όλες οι πληροφορίες, πέραν της εικόνας θα παρουσιάζονται με τη
μορφή τίτλων. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής ενότητες:
1) Λιμνοθάλασσα Επανομής
2) Αγγελοχώρι
3) Άγιος Μάμας
4)Υγρότοποι Νέας Φώκαιας/Ακρωτήριο Πύργος-Όρμος Κύψας-Μάλαμο
5) Παλιούρι, Ακρωτήρι και Θαλάσσια Ζώνη
6) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους
7) Στενά Αλιάκμονα
8) Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερατέα, Περιοχή Έλους Αρτζάν, Περιοχή
Ανθόφυτου.
Β) Οπτικοακουστικό υλικό ελεύθερο από δικαιώματα, διάρκειας τουλάχιστον 3 min
από την κάθε μία από τις 8 προαναφερθείσες περιοχές
Γ) 240 πρωτότυπες φωτογραφίες των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης και
συγκεκριμένα των εξής περιοχών:
1) Στενά Αλιάκμονα
2) Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου
3) Λιμνοθάλασσα Επανομής
4) Λίμνη Πικρολίμνη/ Έλος Αρτζάν/Περιοχή Ανθόφυτου
5) Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα
6) Παλιούρι – Ακρωτήρι και θαλάσσια ζώνη
7) Υγρότοποι Νέας Φώκαιας/Ακρωτήριο Πύργος – Όρμος Κυψάς – Μαλαμό
8) Δέλτα Αξιού/Λουδία/Αλιάκμονα/Αλυκή Κίτρους
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Ειδικότερα, απαιτούνται από την κάθε περιοχή 30 φωτογραφίες υψηλής αισθητικής
ποιότητας και ανάλυσης, σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
-15 εναέριες φωτογραφίες για την κάθε περιοχή, σε ανάλυση τουλάχιστον 8 MB
-15 επίγειες φωτογραφίες για την κάθε περιοχή, σε ανάλυση τουλάχιστον 15 ΜΒ


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου
(DVD) και εντός μηνός από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, εφόσον
προσκομιστεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης
(τηλ.2310-794811, κ. Ευαγγελία Παπαδράγκα

& κ. Όλγα Σέρμα ή στο email:

fdthermaikou@gmail.com).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHINA
PANAGIOTOU
Ημερομηνία: 2019.09.27 12:52:15 EEST

Αθηνά Παναγιώτου
Χημικός Περιβάλλοντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Της υπ’αριθ. 13/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των εξής υπηρεσιών:
Α) Παραγωγή βίντεο για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ.
Β) Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ., ελεύθερου
από δικαιώματα
Γ) Φωτογράφιση περιοχών ευθύνης του Φ.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΦΜ

1
2
3
4
…

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ο Προσφέρων

[υπογραφή- σφραγίδα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Της υπ’αριθ. 13/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των εξής υπηρεσιών:
Α) Παραγωγή βίντεο για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ.
Β) Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ., ελεύθερου
από δικαιώματα
Γ) Φωτογράφιση περιοχών ευθύνης του Φ.Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ,
Χαλάστρα, ΤΚ 57300

Σύμφωνα με την υπ’ άριθ. 13/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την για την
ανάθεση των εξής υπηρεσιών: α) Παραγωγή βίντεο για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ., β)
Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για τις περιοχές ευθύνης του Φ.Δ., ελεύθερου από
δικαιώματα και γ) Φωτογράφιση περιοχών ευθύνης του Φ.Δ., δηλώνω ότι προσφέρω την
παρακάτω τιμή1:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

Α

Υπηρεσία παραγωγής βίντεο για τις περιοχές ευθύνης του
Φ.Δ.
Πρόκειται για τη δημιουργία 8 βίντεο διάρκειας 1,8-2,5 min για
τις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Το μεγαλύτερο
μέρος των βίντεο θα αποτελείται από εναέριες λήψεις. Τα
βίντεο δεν θα έχουν σπικάζ, αλλά όλες οι πληροφορίες, πέραν
της

εικόνας θα

παρουσιάζονται

με

τη

μορφή

τίτλων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής ενότητες:
1) Λιμνοθάλασσα Επανομής

1

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ και
περιλαμβάνει όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που βαρύνει τον
προσφέροντα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, TK 57300
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2) Αγγελοχώρι
3) Άγιος Μάμας
4)Υγρότοποι Νέας Φώκαιας/Ακρωτήριο Πύργος-Όρμος
Κύψας-Μάλαμο
5) Παλιούρι, Ακρωτήρι και Θαλάσσια Ζώνη
6) Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους
7) Στενά Αλιάκμονα
8) Λίμνη Πικρολίμνη-Ξηλοκερατέα, Περιοχή Έλους

(

, €)

(

, €)

Αρτζάν, Περιοχή Ανθόφυτου.
Β

Υπηρεσία

παραγωγής

οπτικοακουστικού

υλικού

για

τις

περιοχές ευθύνης του Φ.Δ., ελεύθερου από δικαιώματα.
Πρόκειται

για

οπτικοακουστικό

υλικό

ελεύθερο

από

δικαιώματα, διάρκειας τουλάχιστον 3 min από την κάθε μία
από τις 8 προαναφερθείσες περιοχές
Γ

Φωτογράφιση περιοχών ευθύνης του Φ.Δ.
Πρόκειται για 240 πρωτότυπες φωτογραφίες των περιοχών
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα των εξής
περιοχών:
1) Στενά Αλιάκμονα
2) Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου
3) Λιμνοθάλασσα Επανομής
4) Λίμνη Πικρολίμνη/ Έλος Αρτζάν/Περιοχή
Ανθόφυτου
5) Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα
6) Παλιούρι – Ακρωτήρι και θαλάσσια ζώνη
7) Υγρότοποι Νέας Φώκαιας/Ακρωτήριο
Πύργος – Όρμος Κυψάς – Μαλαμό
8) Δέλτα Αξιού/Λουδία/Αλιάκμονα/Αλυκή
Κίτρους
Ειδικότερα,

απαιτούνται

από

την

κάθε

περιοχή

30

φωτογραφίες υψηλής αισθητικής ποιότητας και ανάλυσης, σε
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ηλεκτρονική μορφή ως εξής:
-15 εναέριες φωτογραφίες για την κάθε περιοχή, σε ανάλυση
τουλάχιστον 8 MB
-15 επίγειες φωτογραφίες για την κάθε περιοχή, σε ανάλυση

(

, €)

τουλάχιστον 15 ΜΒ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω
πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ο Προσφέρων

[υπογραφή- σφραγίδα]

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, TK 57300
T: +30 2310 794811 F: +30 2310 794368 E: fdthermaikou@gmail.com

W: axiosdelta.gr
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