Εργαλεία και υλικό προώθησης Δημοσιότητας
και Πληροφόρησης

Παραδοτέο 2.1.2

31/07/2019

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

31/07/2019
Κύριοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου («Αναθέτουσα Αρχή») διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία
και σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά βάσει των εγγράφων διαγωνισμού που
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων και απαιτήσεων που
περιλαμβάνονται στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού.
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1

Παρ.

Στοιχεία Διαγωνισμού

1.1

Αριθμός Διαγωνισμού

ΠΚ-2019-129-KIOS

1.2

Τίτλος/Αντικείμενο
Διαγωνισμού

Παροχή υπηρεσιών για οπτικογράφηση εκδήλωσης και δημιουργία
βίντεο/animation προώθησης για την πράξη SmartWater2020

1.3

Διαδικασία
Διαγωνισμού

Συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 90(1)(β) του
Ν.73(Ι)/2016

1.4

Εκτιμώμενη Αξία

€ 3,360 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

1.5

Πηγή
Χρηματοδότησης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους.

1.6

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής

1.7

Αρμόδιος Λειτουργός

Μάριος Πολυκάρπου
2289-3451
kios@ucy.ac.cy

1.8

Διάρκεια Ισχύος
Προσφορών

Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υποβολής

1.9

Γλώσσα Σύνταξης
Προσφοράς

Ελληνική

1.10

Νόμισμα Προσφοράς

Ευρώ

1.11

Τόπος Υποβολής
Προσφορών

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kios@ucy.ac.cy

Προθεσμία Υποβολής
Προσφορών

Έως 31/08/2019 και ώρα 12:00μ.μ.

1.12

Θέμα: SmartWater2020-Προσφορά-2.1.2(c-d)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αναλυτικά οι ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης:
Τεχνικά/Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Η σύμβαση αφορά οπτικογράφηση εκδήλωσης και δημιουργία βίντεο/animation προώθησης της
πράξη SmartWater2020 «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών». Η σύμβαση
αφορά δύο μέρη:
-

Οπτικογράφηση Εκδήλωσης
Θα πραγματοποιηθεί μία ημερίδα για την πράξη SmartWater2020 μέσα στην περίοδο
υλοποίησης του έργου που ολοκληρώνεται την 31 Μάιο 2020. Το πρώτο μέρος της σύμβασης
αφορά την οπτικογράφηση της ημερίδας με σκοπό την διαδικτυακή του προώθηση και την
δημιουργία βίντεο περίληψης της ημερίδας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο όπου
θα γίνει η εκδήλωση τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη και θα παραμείνει μέχρι το
τέλος της εκδήλωσης. Ο χρόνος εκτέλεσης μετά το τέλος της εκδήλωσης είναι όχι περισσότερο
από δύο (2) μήνες.

-

Βίντεο μικρής διάρκειας ή animation προώθησης
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει βίντεο μικρής διάρκειας 60-90” ή animation προώθησης
διάρκειας 30-45”. Το βίντεο θα πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και τα κύρια
αποτελέσματα της πράξης SmartWater2020. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρώθεί μέχρι τις
28 Φεβρουάριου 2020.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών είναι το Κέντρο Αριστείας για
έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ». Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά
έξοδα για την παράδοση των ζητούμενων προϊόντων/υπηρεσιών στον καθορισμένο τόπο
παράδοσης.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το Έντυπο Υποβολής Προσφοράς, κατάλληλα
συμπληρωμένο και υπογραμμένο.
Νοείται ότι οι προσφορές πρέπει να ετοιμαστούν και να υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους και
απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού. Υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή των εν
λόγω όρων και απαιτήσεων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τα εξής:
1. Τουλάχιστον ένα (1) δείγμα οπτικο-ακουστικού υλικού σε εκδήλωση
2. Τουλάχιστον ένα (1) δείγμα βίντεο/animation προώθησης
Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η επάρκεια και η εμπειρία κάθε υποψήφιου.
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ΑΝΑΘΕΣΗ
Η ανάθεση γίνεται στον Προσφέροντα, η προσφορά του οποίου πληροί τους όρους και τις
απαιτήσεις του διαγωνισμού και έχει αναδειχθεί ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει Χαμηλότερης Τιμής.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών με την ίδια χαμηλότερη τιμή, η επιλογή του Αναδόχου
από την Αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με την ανάθεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος γνωστοποιεί γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή τον
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της συμβατικής αξίας.
Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σε Ευρώ, έναντι τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των
παραδοθέντων προϊόντων/υπηρεσιών.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θέμα: Οπτικογράφηση εκδήλωσης και βίντεο/animation για την πράξη SmartWater2020
1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του
Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, εκτελέσουμε
και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, που περιγράφεται στα Έγγραφα Διαγωνισμού
για το συνολικό ποσό των €……………., όπως αναλύεται πιο κάτω.

Α/Α

Προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες

Ποσότ.

Τιμή
Μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
€

Συνολική
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
2. Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου
της Σύμβασης από την ημερομηνία ανάθεσης.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στην
Παράγραφο 1.8 των εγγράφων διαγωνισμού και θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή
ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.
Εκ μέρους και για λογαριασμό του προσφέροντα:
Υπογραφή: .................................................................................................................................................
Ονοματεπώνυμο: .......................................................................................................................................
Ιδιότητα/Θέση: ...........................................................................................................................................
Ημερομηνία: ...............................................................................................................................................
Τηλέφωνο: .................................................................................................................................................
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: .........................................................................................................................
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