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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με την συνημμένη
Τεχνική Περιγραφή, για την προμήθεια υπηρεσιών συνολικού ποσού 8.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του έργου με τίτλο «LIFE Green Your Route: A European
innovative logistic platform for last mile delivery of goods in urban environment», το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Environment and Resource Efficiency με
Κωδικό Έργου LIFE17 ENV/GR/000215 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από Εθνικούς Πόρους (Κωδικός Επ. Ερευνών 5728).
Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και αφορά υπηρεσίες σχεδίασης και
παραγωγής 8 ενημερωτικών πινάκων και 40 αφισών για την προώθηση του έργου LIFE
GreenYourRoute LIFE17 ENV/GR/000215, κωδικός επιτροπής ερευνών 5728.
Βασικός στόχος των παραγόμενων ενημερωτικών πινάκων και των αφισών είναι να
περιλαμβάνουν τις απαραίτητες και βασικές πληροφορίες για το έργο GreenYourRoute
LIFE17 ENV/GR/000215 ώστε να εξυπηρετούν την υλοποίηση απαραίτητης Δράσης
δημοσιότητας του έργου. Οι ενημερωτικοί πίνακες και οι αφίσες που θα παραχθούν,
πρόκειται να τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία με σκοπό να είναι προσβάσιμα από το
κοινό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της
Πρόσκλησης «Σχεδίαση και παραγωγή 8 ενημερωτικών πινάκων και 40 αφισών». Η ισχύς της
προσφοράς θα συνάδει με τις καταληκτικές ημερομηνίες των δράσεων που αυτή
περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που καταγράφονται στο Τεχνικό Παράρτημα.
Προσφορά που αναφέρεται σε μέρος μόνο των υπηρεσιών ή δεν καλύπτει τις ελάχιστες
απαιτήσεις του τεχνικού παραρτήματος θεωρείται απαράδεκτη.

Κάθε επιμέρους κόστος που μπορεί να προκύψει βαρύνει τον ανάδοχο και στην
προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. Η
παροχή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τις υποδείξεις του Επιστημονικά Υπεύθυνου.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές, σε ενιαίο φάκελο που θα περιέχει δύο
υποφακέλους, ένα με την Τεχνική Προσφορά (εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται
Τεχνική Προσφορά) και έναν με την Οικονομική Προσφορά (εξωτερικά του φακέλου να
αναγράφεται Οικονομική Προσφορά), μέχρι και την Παρασκευή 14/09/2018 και ώρα 14.00
μ.μ. με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: «Προσφορά για το έργο με κωδ. 5728, ΑΠ
Πρόσκλησης: 20654 / 31/08/2018» στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Γιαννιτσών & Λαχανά –Συγκρότημα Τσαλαπάτα-ΤΚ 38334, Βόλος) και θα πρέπει να
περιλαμβάνουν αναλυτικά τα απαιτούμενα στο Τεχνικό Παράρτημα και την τιμή για το
σύνολο της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Πληροφορίες, αναφορικά με το τεχνικό παράρτημα δίνονται στο τηλέφωνο 2421074185.
Συνημμένα: Τεχνικό Παράρτημα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθ. Ζήσης Μαμούρης

Α1: Περιγραφή των χαρακτηριστικών για την παραγωγή των 8 ενημερωτικών πινάκων και
40 αφισών
Α1.1

Ο κάθε ενημερωτικός πίνακας θα πρέπει να συνδυάζει την προβολή του
εκτυπωμένου banner και προσπεκτοθήκης δαπέδου

Α1.2

Κάθε ενημερωτικός πίνακας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένες 3 ακρυλικές θήκες
για έντυπα διαστάσεων Α4

Α1.3

Επιθυμητό ύψος κολώνας του εκάστοτε ενημερωτικού πίνακα: 175-185 cm. Υλικό
κολώνας: INOX ατσάλι

Α1.4

Δυνατότητα τοποθέτηση αφίσας στο banner διαστάσεων 60x175 εκατοστά (πxυ)

Α1.5

Σχεδιασμός και εκτύπωση των 8 banner που θα τοποθετηθούν στον εκάστοτε ως
άνω περιγραφόμενο ενημερωτικό πίνακα. Διαστάσεις banner 60x175 εκατοστά
(πxυ). O σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του
επιστημονικά υπευθύνου και τις αισθητικές απαιτήσεις και το ύφος του έργου και
θα περιέχει την πληροφορία που θα υποδείξει ο επιστημονικά υπεύθυνος του
έργου. Εκτύπωση μονής όψης, 4 χρωμάτων σε PVC
Σχεδιασμός και εκτύπωση 40 αφισών διάστασης Α2 (42x60 εκατοστά). O
σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του επιστημονικά
υπευθύνου και τις αισθητικές απαιτήσεις και το ύφος του έργου και θα περιέχει
την πληροφορία που θα υποδείξει ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου.
Εκτύπωση μονής όψης, 4 χρωμάτων, χαρτί 135 γρ.
Χρόνος παράδοσης: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης

A1.6

Α1.7
Α1.8

Κάθε εκτύπωση θα περιέχει σαφή και ξεχωριστή αναφορά στη συμβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του έργου και την οικονομική συνεισφορά
του LIFE, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του LIFE συνοδευόμενα από την φράση:

“With the contribution of the LIFE programme of the European Union - LIFE17 LIFE
GreenYourRoute LIFE17 ENV/GR/000215 / LIFE GYR
Α1.9

Μετά την υποβολή των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, δύναται εφόσον
το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει τους προσφέροντες για περαιτέρω διευκρινίσεις και
διαβούλευση, σχετικά με παροχή δειγμάτων, τόσο για τους ενημερωτικούς πίνακες όσο και
για εκτίμηση του αισθητικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του σχεδιασμού.
Το προσφερόμενο κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν έξοδα μεταφοράς και
συσκευασίας για παράδοση των ενημερωτικών πινάκων και αφισών στη διεύθυνση
«Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον
Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. Επιστημονικού Υπεύθυνου: 24210 74185, Δρ. Γεώργιος Σαχαρίδης»
προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα και η ποσότητα των παραδοτέων από την επιτροπή
παραλαβής του ΠΘ και τον επιστημονικά υπεύθυνο, καθώς επίσης θα περιλαμβάνονται και
τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας για παράδοση 7 πακέτων που το καθένα θα
περιλαμβάνει 1 ενημερωτικό πίνακα και μέρος των αφισών από «τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών ΠΘ» (Βόλος) προς Αθήνα (3 πακέτα σε Ασπρόπυργο και 1 σε Αθήνα), Ιταλία (1
πακέτο σε Αρκαβακάντα ντι Ρέντε), Τσεχία (1 πακέτο σε Πράγα και 1 πακέτο σε Μπρνο), σε
διευθύνσεις των εταίρων του έργου.
Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης-άφιξης των επτά πακέτων στον πιο απομακρυσμένο
από τους παραπάνω προορισμούς ορίζεται η 30/11/2018
Η πληρωμή θα γίνεται, με το 100% του συνολικού ποσού προσφοράς, με την ολοκλήρωση
όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων
Συνολικός προϋπολογισμός 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

