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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς »
Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
διοργάνωσης του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις
Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά στις 23 Φεβρουαρίου 2020, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους
4.995,96€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ:
6ΧΔΖ7Λ7-ΨΟ3, ΑΔΑΜ: 20REQ006297494) Απόφασης τoυ Περιφερειακού Συμβουλίου περί
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας
και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 130538/14-02-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ2Χ7Λ7-86Β, ΑΔΑΜ:
20REQ006297793) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας
Αττικής.
Περιγραφή Αντικειμένου:
Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας που θα διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά στις 23 Φεβρουαρίου 2020 και αφορά σε μετάλλιαέπαθλα, διαφημιστικό υλικό (banner, αφίσες κλπ.) και ηχητική κάλυψη.
Τεχνικές Προδιαγραφές ζητούμενων υπηρεσιών:
1. Μετάλλια – Έπαθλα
- Μετάλλια συμμετοχής
Προδιαγραφές Μεταλλίων
Ποσότητα: 1.400 τεμάχια ανάγλυφα με καλούπι και στις δύο όψεις
Υλικό: Ψευδάργυρος (τύπου Zincalloy Medal) αυστηρά χωρίς ίχνος σιδήρου
Μέγεθος και πάχος: Διάμετρος 6 εκ. και πάχος 4 χιλ.
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Προδιαγραφές Κορδέλας Μεταλλίων
Ποσότητα: 1.400
Υλικό: Polyester
Μέγεθος: 2,5 εκ. x 45 εκ. x 2
Εκτύπωση: Δίχρωμη εκτύπωση σε μονόχρωμη κορδέλα
- Μετάλλια απονομών (χρυσό-ασημένιο-χάλκινο) 90 τεμάχια (30 x 3αδες) με τις ίδιες
προδιαγραφές.
- Έπαθλα 32 τεμάχια Κύπελλα 28 εκ. απονομών με ταμπελάκι στην βάση του (κείμενο που θα
αποσταλεί από τον διοργανωτή).
Χρόνος παράδοσης: πριν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.
2. Έντυπο υλικό
Προδιαγραφές ψηφιακών εκτυπώσεων
- Μπάνερ με ψηφιακή εκτύπωση, 14 τεμάχια, ξάκρισμα και τοποθέτηση βέλκρο περιμετρικά
συνολικά 50m2 με τα λογότυπα των διοργανωτών-υποστηρικτών της διοργάνωσης.
- Μπάνερ 14 τεμάχια με ψηφιακή εκτύπωση, ξάκρισμα και μπουντούζια περιμετρικά, συνολικά
28m2 με τα λογότυπα των διοργανωτών-υποστηρικτών της διοργάνωσης.
- Αφίσες 50 τεμάχια μεγέθους Α3 ψηφιακή εκτύπωση, όπου θα αναφέρει την ονομασία του
αγώνα, την ημερομηνία διεξαγωγής, το σημείο εκκίνηση τερματισμού, τον τρόπο εγγραφών και
όλα τα λογότυπα των διοργανωτών-υποστηρικτών της διοργάνωσης.
- Διαπιστεύσεις 100 τεμάχια, έντυπο μονόφυλλο διαστάσεων: 10cm x15 cm χαρτί 300 γρ. velvet,
εκτύπωση 2 διαφορετικά εικαστικά, 4χρωμη 2 όψεων, πλαστικοποίηση, τρύπημα.
- Άδειες Κυκλοφορίας 20 τεμάχια, μονόφυλλο 34cm x 24cm σε χαρτί 170 γρ. velvet εκτύπωση
4χρωμη, μίας όψης
Χρόνος παράδοσης: πριν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.
3. Ηχητική κάλυψη
- Εγκατάσταση μέσα στο στάδιο
6 ηχεία 15 ιντσών με ενισχυτές
2 ασύρματα μικρόφωνα
1 κονσόλα ήχου και 1 dj
- Εγκατάσταση στην εκκίνηση έξω από το στάδιο
2 ηχεία 15 ιντσών με ενισχυτές
1ασυρματο μικρόφωνο
1 κονσόλα ήχου και 1 dj
Η εγκατάσταση της ηχητικής κάλυψης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της
διοργάνωσης και η απεγκατάσταση θα πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της διοργάνωσης την ίδια
ημέρα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των καλωδιώσεων σε όσα σημεία είναι
εκτεθειμένα (χρήση cross-cable).
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των μηχανημάτων του κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης.
 Σε περίπτωση βροχής ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή λειτουργία
των μηχανημάτων του προβλέποντας από πριν τις ανάλογες αλλαγές / προσθήκες τις
οποίες θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν στην περίπτωση πιθανής βροχόπτωσης.
 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος, υποχρεούται να παράσχει τον εξοπλισμό που αναφέρεται
στην παρούσα πρόσκληση - ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες - σε πλήρη
λειτουργία, διασφαλίζοντας με δικά του μέσα την λειτουργική τους ακεραιότητα.
 Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της αθλητικής διοργάνωσης, ο
συμβατικός χρόνος παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πραγματοποίησή της.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία, τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες
πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο περί κάλυψης αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων που θα προκύψει από ατυχήματα που τυχόν προκληθούν κατά την
παροχή των Υπηρεσιών το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής της διοργάνωσης.
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω διοργάνωσης (43ος Αγώνας
Δρόμου Υγείας Αθήνας), θα δίνονται από τον Διοργανωτή (Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας)
στα τηλέφωνα 210 3625168 και 6945372803 (κα Μπερτσάτου Ελένη).
Για τις υπηρεσίες της παρούσας πρόσκλησης θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και
της Περιφέρειας Αττικής. Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και έως την ολοκλήρωση
της αθλητικής διοργάνωσης.
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο
θα παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που θα προκύψει από ατυχήματα που τυχόν
προκληθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών της
αθλητικής εκδήλωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, κατόπιν βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των
ανωτέρω υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
Οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, έχουν ως εξής:
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020.
Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα
Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως την Τετάρτη 19-02-2020 και ώρα 12:00 μ.μ., συνοδευόμενη
από:
α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
β) Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του -σε περίπτωση νομικού προσώπου- ή από το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο, στην
οποία να αναγράφεται ότι δεν συντρέχουν εκ μέρους του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγρ. 1
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του μορφή (π.χ.
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κωδικοποιημένο
καταστατικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο να έχει εκδοθεί εντός 30
εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μαρία Μαστραντωνάκη
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTINA
NTIMTSA
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