ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

“PROSFORA”

ΘΕΜΑ:

Ημ/νία

:

15/10/2019

Αρ. Πρωτ.

:

1592/1023

ΠΡΟΣ

:

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το Υποέργο «Υπηρεσίες παραγωγής βίντεο και
λήψεις φωτογραφιών» στα πλαίσια του έργου «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece
and Albania (PROSFORA), με Κωδικό MIS «5031714», το οποίο χρηματοδοτείται από το
Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης – προσφοράς σύμφωνα με τον Προυπολογισμό, για την
απευθείας ανάθεση του υποέργου « Υπηρεσίες βίντεο και λήψεις φωτογραφιών» στα πλαίσια του έργου
«Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA), με Κωδικό MIS «5031714», το
οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 20142020”.
Η προσφορά πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες λήψης φωτογραφιών και παραγωγής βίντεο για τα
επιλεγμένα θρησκευτικά μνημεία (είκοσι πέντε
θρησκευτικά μνημεία, που εξυπηρετούν τις πέντε
διαδρομές πολιτιστικού, θρησκευτικού και τουριστικού ενδιαφέροντος).
Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος, η συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα:
ΑΑ

Περιγραφή Προμήθειας

Εκτιμώμενη
Καθαρή Αξία
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ

Σύνολο

1

Υπηρεσίες παραγωγής βίντεο και λήψεις φωτογραφιών για
είκοσι πέντε επιλεγμένα θρησκευτικά μνημεία, (σύμβαση
διάρκειας 1,14 ανθρωπομηνών)

3225,80

774,20

4000,00

3225,80

774,20

4000,00

Σύνολα

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους για το σύνολο της δαπάνης,
μέχρι και την 25η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info@imioanninon.gr , με θέμα:

Πατριάρχου Ιωακείμ Γ 10, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510-26379, FAX.: 26510-34500, E-mail: info@imioanninon.gr, website: www.imioanninon.gr

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

“PROSFORA”
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το Υποέργο « Υπηρεσίες παραγωγής βίντεο και λήψεις φωτογραφιών» στα
πλαίσια του έργου «Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA), με
Κωδικό MIS «5031714», το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg-IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.
Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. H λήψη της τελικής απόφασης
επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, θα
γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας/τιμής.
Κατόπιν της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα ενημερωθεί έτσι ώστε να προσκομίσει τα ακόλουθα

δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε
περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός
νομίμων εκπροσώπων η εν λόγω υποχρέωση αφορά κάθε ένα από αυτούς).
2. Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας (σε ισχύ).
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ). Πιστοποιητικά (σε ισχύ) που εκδίδονται από αρμόδια, κατά
περίπτωση, Αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις
της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και
εργοδοτών).
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει
άμεσα στην Γραμματεία του Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
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