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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ

:

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής δημοσιογραφικών
υπηρεσιών για τις ανάγκες του Έργου : «Προβολή έργων Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μέσω έντυπων
και ηλεκτρονικών μέσων» (ΠΡΟΒΟΛΗ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. – ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ), στο Ολυμπιακό
Χωριό, Αχαρνών

1. ANTIKEIMENO
Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε., από την ίδρυσή της (1952) έως σήμερα, αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της
πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, αρμόδιο για την βασική έρευνα υποδομής και την εκπόνηση
εξειδικευμένων μελετών στα αντικείμενα της Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Υδατικών Πόρων
και Γεωθερμίας, Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων.
Η συμβολή του έργου του Φορέα στην αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος και του γεωσυστήματος
γενικότερα, αγγίζει τον κάθε πολίτη, δεδομένου ότι σχετίζεται με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας
μας, καθώς και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της Ελλάδας. Αυτή η
πραγματικότητα πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους τους πολίτες και είναι ένας από τους στόχους του
εν λόγω έργου, που αποσκοπεί στην προβολή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων,
τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με αγγλόφωνες εκδόσεις.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαία η ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν.4412/2016, δημοσιογραφικών υπηρεσιών που αφορούν την προβολή και δημοσιοποίηση των
έργων που αναλαμβάνει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε., μέσω δελτίων τύπου, ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων,
κοινωνικών δικτύων, προωθητικών κινήσεων (φυλλάδια, αφίσες) κ.λ.π.
Το αναλυτικό φυσικό αντικείμενο, τα παραδοτέα και οι λοιπές λεπτομέρειες των ζητούμενων υπηρεσιών
περιγράφονται στην συνημμένη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
CPV : 79416200–5 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων)
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός

της σύμβασης

ανέρχεται στο

ποσόν των Τεσσάρων Χιλιάδων Τριάντα Δύο

ΕΥΡΩ και Είκοσι Έξι Λεπτών (€ 4.032,26) + Φ.Π.Α. 24% ή Πέντε Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€

5.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Π.Δ.Ε., Ενάριθμος 2019ΣΕ06100006.
Η προσφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ανωτέρω προϋπολογισμό.
4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και νομικών
προσώπων, που προσφέρουν στην αγορά την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Α) Στην περίπτωση προσφοράς από φυσικό πρόσωπο, οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να
καλύπτει ο προσφέρων είναι οι ακόλουθες :
1. Να είναι πτυχιούχος Σχολής Δημοσιογραφίας.
2. Να διαθέτει εμπειρία από προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση σε μέσα
μαζικής ενημέρωσης
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(Β) Σε περίπτωση προσφοράς από νομικό πρόσωπο ή ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων, οι
ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων είναι οι ακόλουθες :
1. Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου των ζητούμενων
υπηρεσιών.
2. Ο ανωτέρω Επιστημονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της
ανωτέρω παραγράφου 4.ΙΙ.(Α).
III. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά θα υποβληθεί μέχρι και πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της
Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (διαδρομή : www.igme.gr → Διακηρύξεις
Διαγωνισμών → Διακηρύξεις – Προσκλήσεις 2020 → 03/2020 Πρόσκληση για ανάθεση παροχής
υπηρεσιών δημοσιογράφου) και ώρα 12:00 στο e–mail : izanan@igme.gr / fax : 2131337440,
σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο προσφοράς.
Στην προσφορά θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, e–mail, Α.Φ.Μ., Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου) και θα περιλαμβάνεται το κόστος ανά
έκθεση/τεύχος και το συνολικό κόστος για την προβολή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από :
1. Δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο προσφέρων καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις
των παραγράφων 4.Ι και 4.ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προσφέροντος φυσικού προσώπου, ή του οριζόμενου ως
Επιστημονικού Υπεύθυνου της σύμβασης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντα από την οποία θα προκύπτει ότι αυτός
έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως με την
υποβολή της προσφοράς του.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα με την οποία
θα ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (μόνο στην περίπτωση της απαίτησης 4.ΙΙ.Β).
5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος που θα προσκομίσει όλα τα ανωτέρω έγγραφα και θα προσφέρει
την χαμηλότερη συνολική τιμή επί του συνόλου και θα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.ΙΙ.Α.
6. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Για την ανάθεση των υπηρεσιών θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων.
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα του καταβάλλεται κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην συνημμένη Ε.Σ.Υ.,
μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (που θα συσταθεί) ότι ο Ανάδοχος
εκπλήρωσε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του, μετά από την παρακράτηση των κατά νόμο
προβλεπόμενων κρατήσεων
3. Οι πληρωμές για την εξόφληση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνονται μετά την
προσκόμιση από τον Ανάδοχο των σχετικών παραστατικών (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών –
Πιστοποιητικά Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας).
7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για τυχόν πληροφορίες και προ της υποβολής της προσφοράς μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Προϊσταμένη του Έργου, Δρ. Ειρήνη Ζανανίρι, από 09:00 π.μ. μέχρι και 14:00 μ.μ., καθημερινά
στο τηλέφωνο : 2131337194.
Ο Διευθυντής ΔΙ.Γ.Ε.Γ.

Ν. Νικόλαου
Γεωλόγος M.Sc.

Συν. : (1) Ε.Σ.Υ.
(2) Έντυπο Προσφοράς

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)
[αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με Α.Π. 105/20–02–2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ]

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

:

Παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Έργου :
«Προβολή έργων Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων»
(ΠΡΟΒΟΛΗ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. – ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ), στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: € 4.032,26 (+ Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΑΡΞΗ

: Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

: Έξι (6) μήνες

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

: 79416200–5 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων

σχέσεων)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

: Π.Δ.Ε., Ενάριθμος : 2019ΣΕ06100006

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1

ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε., από την ίδρυσή της (1952) έως σήμερα, αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της
πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, αρμόδιο για την βασική έρευνα υποδομής και την εκπόνηση
εξειδικευμένων μελετών στα αντικείμενα της Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Υδατικών
Πόρων και Γεωθερμίας, Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής, Φυσικών και Τεχνολογικών
Κινδύνων.
Η συμβολή του έργου του Φορέα στην αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος και του
γεωσυστήματος γενικότερα, αγγίζει τον κάθε πολίτη, δεδομένου ότι σχετίζεται με την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας μας, καθώς και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της
Ελλάδας. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους τους πολίτες και είναι ένας
από τους στόχους του εν λόγω έργου, που αποσκοπεί στην προβολή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μέσω έντυπων
και ηλεκτρονικών μέσων, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με αγγλόφωνες εκδόσεις.
Με την ανάθεση σε Δημοσιογράφο θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη επίτευξη των στόχων του έργου,
ήτοι η προβολή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στο ευρύ κοινό – επιστημονικό και μη.

1.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προβολή και δημοσιοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε., και συγκεκριμένα :
• Καθορισμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής με στόχο την εξωστρέφεια του Φορέα.
• Σύνταξη

Δελτίων Τύπου και προώθηση αυτών στο κοινό και τους εξειδικευμένους

δημοσιογράφους, με στόχο την επικοινωνία του έργου που επιτελείται και την πρόοδο αυτού.
• Καλλιέργεια, συντήρηση και επέκταση ενός δικτύου συνεργασίας με εθνικά και τοπικά Μ.Μ.Ε.,
και επιμέρους δημοσιογράφους.
• Προβολή και δημοσιοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με περιγραφή του
έργου/προγράμματος, της στρατηγικής και των στόχων τους – στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα.
• Δημοσιοποίηση, κατά περίπτωση, Στοιχείων Προόδου Υλοποίησης των έργων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
και των βασικών επιτευγμάτων τους – στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
• Οργάνωση λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
• Επιμέλεια κειμένων που προορίζονται για τα κοινωνικά δίκτυα (social media) και την ιστοσελίδα
της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
• Επιμέλεια κειμένων σε προωθητικές ενέργειες (φυλλάδια, αφίσες, ταμπέλες).
• Συμβολή, σε συνεργασία με την Συντακτική Επιτροπή, στην περιοδική έκδοση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

«Ελληνική Γεώσφαιρα».
• Οργάνωση και συμμετοχή σε συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις, ημερίδες και media events
κ.λ.π., όποτε αυτό χρειάζεται.
1.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

1.3.1 Παροχή υπηρεσιών μέσω των Τμημάτων Γενικής Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων &
Εφαρμογών και του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, όπου θα εκτελούνται οι υπηρεσίες που
περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.2.
ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
Τα Παραδοτέα της σύμβασης καθορίζονται ως ακολούθως :
• Μία (1) διμηνιαία απολογιστική έκθεση για το σύνολο των υπηρεσιών, στο τέλος του 2ου μήνα της
σύμβασης.
• Μία (1) διμηνιαία απολογιστική έκθεση για το σύνολο των υπηρεσιών, στο τέλος του 4 ου μήνα της
σύμβασης.
• Μία (1) διμηνιαία απολογιστική έκθεση για το σύνολο των υπηρεσιών, στο τέλος του 6 ου μήνα της
σύμβασης.
• Ένα (1) τεύχος περιγραφής Επικοινωνιακής Στρατηγικής στο τέλος του 3ου μήνα της σύμβασης.
Η κοστολόγηση των επιμέρους παραδοτέων θα γίνεται με βάση την τιμή ανά έκθεση/τεύχος που θα
δηλωθεί στην προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών προσδιορίζεται στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Σπύρου Λούη 1,
Γ΄ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, 13677 Αχαρνές, ενώ δύναται να παρέχεται μέρος των σχετικών
υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως (μετά από έγκριση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ).
2. Η παροχή υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, που επισύρουν κόστος για την
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ επιπλέον του προβλεπόμενου από την παρούσα, δεν είναι επιτρεπτή.
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι διατάξεις της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα των όρων της σχετικής Πρόσκλησης.
Αχαρνές, 18/02/2020
Η συντάξασσα

Ειρήνη Ζανανίρι
Δρ. Γεωλόγος
Προϊσταμένη του Έργου

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συνημμένο στην με Α.Π. 105/20–02–2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟ :

(Στοιχεία προσφέροντα)

ΠΡΟΣ :

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. / ΔΙ.Γ.Ε.Γ.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
Για την πρόσκληση με Α.Π. 105/20–02–2020
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1

Δημοσιογραφικές υπηρεσίες που αφορούν την προβολή

ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

και δημοσιοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η
Ε.Α.Γ.Μ.Ε., μέσω δελτίων τύπου, ηλεκτρονικών και
έντυπων μέσων, κοινωνικών δικτύων, προωθητικών
κινήσεων (φυλλάδια, αφίσες) κ.λ.π.

Συνημμένα υποβάλλονται :
1 Φ/Α Πτυχίου Σχολής Δημοσιογραφίας
2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης προϋπηρεσίας
3 Φ/Α Τίτλου Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
4 Υπεύθυνη Δήλωση
5 Βιογραφικό Σημείωμα
6 Υπεύθυνη Δήλωση της απαίτησης 4.ΙΙ.Β (εφόσον εμπίπτει)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ……./ ....../2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή – σφραγίδα)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

