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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 αγώνα δρόμου με τίτλο «Virtual 44ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 21
χλμ.», που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) και θα πραγματοποιηθεί
το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 7 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021,
συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 3.940,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 4.885,60€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 51/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΖΦ7Λ7-6ΒΑ, ΑΔΑΜ:
21REQ008228425) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς
και τη με αρ. πρωτ. 174979/03-03-2021 (ΑΔΑ: 96ΗΓ7Λ7-4ΩΜ, ΑΔΑΜ: 21REQ008228615)
σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).
Προσφορά που δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες απαιτήσεις της παρούσας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιγραφή Αντικειμένου:
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του αγώνα δρόμου με τίτλο
«Virtual 44ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ.», που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων
Υγείας Αθήνας (ΣΔΥΑ) και θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 7
Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, και συγκεκριμένα:
1. Εφαρμογή(app) για την διεξαγωγή Virtual αγώνα δρόμου
- Δημιουργία και σχεδιασμός εφαρμογής(app) όπου όλα τα στάδια της διαδικασίας της
διεξαγωγής του virtual αγώνα θα γίνονται μέσα από την εφαρμογή.
- Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη στα δύο μεγαλύτερα λειτουργικά συστήματα για κινητά
(Android και iOS).
- Να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε έναν εικονικό
αγώνα/δράση (Virtual Run), μέσα από μια απλή διαδικασία.
- Τα βήματα της διαδικασίας, καθώς και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη
συμμετοχή τους στον αγώνα να είναι διαθέσιμες στο κινητό τους.
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- Στην εφαρμογή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ώστε όλες οι ενότητες και τα κείμενα να
είναι σε δύο γλώσσες (ελληνικά / αγγλικά).
- Να διαθέτει διαχειριστικό περιβάλλον (back office), με το οποίο θα πρέπει να δίνονται οι
παρακάτω δυνατότητες:
1. Πλήρως διαχειρίσιμο περιβάλλον εντός της εφαρμογής καθώς και του περιεχομένου
τους.
2. Δυνατότητα δημιουργίας μενού ανά ενότητα και σχετικών σελίδων περιεχομένου
εντός της εφαρμογής.
3. Δυνατότητα σχεδιασμού και προβολής όλων εικαστικών ( logo αγώνα,
διοργανωτών κτλ.)
4. Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές σελίδες.
5. Δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με εξωτερικές ηλεκτρονικές φόρμες
εγγραφών και ηλεκτρονικής φόρμας συλλογής των αποτελεσμάτων.
6. Δυνατότητα δημιουργίας selfies με πολλαπλά overlays.
7. Δυνατότητα για άμεσο sharing των selfies στα Social Media και δυνατότητα
αποθήκευσης όλων των φωτογραφιών στο διαχειριστικό περιβάλλον.
8. Δυνατότητα δημιουργίας ειδικού περιεχομένου με πίνακες.
9. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αγώνα με κατάταξη των δρομέων ενώ
πατώντας στο όνομα κάθε δρομέα να υπάρχει η δυνατότητα προβολής της θέση του
ανά φύλο και ανά ηλικιακή κατηγορία.
10. Δυνατότητα ανανέωσης των αποτελεσμάτων σε καθημερινή βάση.
11. Καθ’όλη την διάρκεια του αγώνα να υπάρχει δυνατότητα να αποσταλούν (μέσω της
εφαρμογής) απεριόριστος αριθμός μηνυμάτων σε όλους όσους έχουν κατεβάσει την
εφαρμογή.
12. Τα παραπάνω μηνύματα να μπορούν να περιέχουν εικόνα, κείμενο και εξωτερικό
σύνδεσμο (link).
13. Επιπλέον οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να κοινοποιήσουν το
αποτέλεσμά τους στο Facebook.
14. Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να κατεβάσουν σε αρχείο το
αναμνηστικό τους δίπλωμα όπου το θέμα του διπλώματος να είναι δυναμικό και να
μπορεί να προσαρμοστεί.
2. Μετάλλια
Προδιαγραφές Μεταλλίων:
- Ποσότητα: 1.200 τεμάχια ανάγλυφα με καλούπι και στις δύο όψεις
- Υλικό: Ψευδάργυρος (τύπου Zincalloy Medal) αυστηρά χωρίς ίχνος σιδήρου
- Μέγεθος και πάχος: Ύψος 9 εκ., πλάτος 5 εκ. και πάχος 3,5 χιλ.
Προδιαγραφές Κορδέλας Μεταλλίων:
- Ποσότητα: 1.200 τεμάχια
- Υλικό: Polyester
- Μέγεθος: 4 εκ. x 45 εκ. x 2
- Εκτύπωση: μονόχρωμη εκτύπωση σε μονόχρωμη κορδέλα
3. Αριθμοί συμμετοχής
Παραγωγή 1.200 αριθμών συμμετοχής (Bib) διαστάσεων 15x21cm από υλικό τύπου tyvek και
τετράχρωμη εκτύπωση (προδιαγραφών Ολυμπιακών αγώνων).
Περισσότερες πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών και των σχεδιαστικών εφαρμογών
θα δίνονται από το Γραφείο Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Αθλητισμού της
Περιφέρειας Αττικής (τηλ. 213 2101317, e-mail: mvarsou@patt.gov.gr).
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Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της
Περιφέρεια Αττικής. Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως τη λήξη
της παρούσας αθλητικής διοργάνωσης.
Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ισχύουν και για τη νέα ημερομηνία της αθλητικής διοργάνωσης και η χρονική
διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται αυτοδίκαια.
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
παρούσας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
εκδοθείσα από την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Αθλητισμού (δυνάμει ή επί βάσει
προηγηθείσας δήλωσης βεβαίωσης έγκαιρης και προσήκουσας παραλαβής -ποιοτικής και
ποσοτικής- από τον Διοργανωτή / Οργανωτική Επιτροπή), με τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος
εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.
Το πρωτότυπα τιμολόγια και Δελτία Αποστολής καθώς και η βεβαίωση του Διοργανωτή /
Οργανωτικής Επιτροπής θα υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων» και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2021.
Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως την Πέμπτη 04-03-2021 και ώρα 13:00μ.μ. με
σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν (1 πρωτότυπη και 2 αντίγραφα),
σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα
Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές
Εγκαταστάσεις, 176 02 Καλλιθέα) συνοδευόμενη από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι: α)
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και μπορεί να
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας και β) δεσμεύεται για την αρτιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών και της υλοποίησης της εν λόγω αθλητικής διοργάνωσης.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος τα εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως
τρεις μήνες πριν την υποβολή τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του
άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του μορφή (π.χ.
κωδικοποιημένο καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και αποδεικτικό
δημοσίευσης τους στο ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα που δεσμεύουν την
εταιρεία με την υπογραφή τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχει
εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του).
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Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου και να
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Μαστραντωνάκη
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTINA
NTIMTSA
Ημερομηνία: 2021.03.03 15:07:52 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του αγώνα δρόμου με τίτλο «Virtual 44ος Αγώνας
Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ.», που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας
(ΣΔΥΑ) και θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 7 Μαρτίου μέχρι και
την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.
Του οικονομικού φορέα …………………………………………….…………………………..….
με έδρα ………………………………., οδός ………….………….…………… αριθ. ……….…..
Τ.Κ. ………………, Α.Φ.Μ. ……………………..……, ΔΟΥ …………………..…………….....
τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………….………………………………………
φαξ ………….…………..... Email ……………………………………..………..…………………
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚH
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚH
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του
αγώνα δρόμου με τίτλο «Virtual 44ος
Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 21 χλμ.»
[Εφαρμογή (app) για την διεξαγωγή Virtual
αγώνα δρόμου, μετάλλια, αριθμοί
συμμετοχής]

Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για 60 (εξήντα) ημέρες, καθώς και ότι οι
προσφερόμενες υπηρεσίες / προσφερόμενα είδη που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους
ζητούμενους όρους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………..

Σφραγίδα & Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
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