ΤΝΑΝΠ/Γρ. ΜΜΕ & Δημοςίων χζςεων
Σεχνικζσ απαιτήςεισ για την παροχή υπηρεςιϊν αποςτολήσ μζςω πρακτορείου ειδήςεων των Δελτίων
Σφπου του Τπουργείου, των δηλϊςεων του κ. Τπουργοφ και των Ανακοινϊςεων Σφπου του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.,
ςε όλεσ τισ εφημερίδεσ εθνικήσ κυκλοφορίασ, ςε περιφερειακζσ εφημερίδεσ, ςε ραδιοφωνικοφσ και
τηλεοπτικοφσ ςταθμοφσ εθνικήσ και περιφερειακήσ εμβζλειασ, ςτα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και ςε όλα
τα Κυπριακά ΜΜΕ, ζωσ και την 31/12/2019.
ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν αποςτολισ μζςω
πρακτορείου ειδιςεων των Δελτίων Σφπου του Τπουργείου, των δθλϊςεων του κ. Τπουργοφ και των
Ανακοινϊςεων Σφπου του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςε όλεσ τισ εφθμερίδεσ εκνικισ κυκλοφορίασ, ςε περιφερειακζσ
εφθμερίδεσ, ςε ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, ςτα μεγάλα
Ομογενειακά ΜΜΕ και ςε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ, ζωσ και τθν 31/12/2019.
Σεχνικζσ απαιτήςεισ:
1. Αποςτολι μζςω πρακτορείου ειδιςεων των Δελτίων Σφπου του Τπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ.
2. Αποςτολι μζςω πρακτορείου ειδιςεων των δθλϊςεων του κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ.
3. Αποςτολι μζςω πρακτορείου ειδιςεων των Ανακοινϊςεων Σφπου του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ..
4. Αποςτολι μζςω πρακτορείου ειδιςεων ςε όλεσ τισ εφθμερίδεσ εκνικισ κυκλοφορίασ, ςε
περιφερειακζσ εφθμερίδεσ, ςε ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ εκνικισ και περιφερειακισ
εμβζλειασ, ςτα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και ςε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ, τα αναφερόμενα ςτισ
ανωτζρω 1,2,3 παραγράφουσ.
5. υνεργαςία με Διεκνι Πρακτορεία Ειδιςεων (ενδεικτικά REUTERS, AFP, DPA, ITAR-TASS).
Χρόνοσ παροχήσ υπηρεςιϊν:
Από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31/12/2019.
Παρακολοφθηςη – παραλαβή:
Η παραλαβι κα γίνεται τμθματικά (ανά δίμθνο) από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του ΤΝΑΝΠ κατόπιν
εκδόςεωσ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν επιςπεφδουςα Τπθρεςία.
Κριτήριο κατακφρωςησ:
Κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
Προχπολογιςμόσ παροχήσ υπηρεςιϊν:
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (6.500,00€),
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και νόμιμων κρατιςεων, με μθνιαίο κόςτοσ πεντακοςίων ςαράντα ενόσ ευρϊ και
εξιντα ζξι λεπτϊν (541,66 €).
Η προςφερόμενθ τιμι ανά μινα παροχισ υπθρεςιϊν δεν δφναται να ξεπερνάει το προαναφερκζν μθνιαίο
κόςτοσ.
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ:
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147) – κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α. και καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ

Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ
Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ δζκα (10) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωκι:
α) Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΤΝΑΝΠ/Γρ. ΜΜΕ & Δθμ. χζςεων),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ (Παροχι υπθρεςιϊν αποςτολισ μζςω πρακτορείου ειδιςεων των Δελτίων
Σφπου του Τπουργείου, των δθλϊςεων του κ. Τπουργοφ και των Ανακοινϊςεων Σφπου του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., ςε
όλεσ τισ εφθμερίδεσ εκνικισ κυκλοφορίασ, ςε περιφερειακζσ εφθμερίδεσ, ςε ραδιοφωνικοφσ και
τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ, ςτα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και ςε όλα
τα Κυπριακά ΜΜΕ, ζωσ και τθν 31/12/2019),
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (…….-04–2019),
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον
φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι:
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ην ζθξαγηζκέλν θάθειν «ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηείηαη θάζε έγγξαθν θαη δηθαηνινγεηηθό
πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα (ηνπ πξνζθέξνληνο) ζύκθσλα κε ην Σεύρνο
Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο καδί κε Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα πνπ επηζπκεί λα
ππνβάιεη πξνζθνξά κε ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη όηη έρεη ιάβεη θαη απνδέρεηαη αλεμαηξέησο όινπο
ηνπο όξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη πξνζθέξνληεο ζην θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα θάησζη:
1. Πιήξε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο.
2. Σελ πξνζθεξόκελε ηηκή αλά κήλα ζε επξώ ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο. ε
πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμύ ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη
ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία – κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ - γηα παξάδνζε ηεο
ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
3. Σν πνζνζηό ΦΠΑ επί ηεο εθαηό, ζην νπνίν ππάγεηαη ε παξερόκελε ππεξεζία.
4. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο (ηνπιάρηζηνλ 5 κήλεο).
5. Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενύληαη λα αλαιύνπλ ην ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ %

3. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων/οντεσ (Προςωρινόσ/οι Ανάδοχοσ/οι), ενθμερϊνεται/ονται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,
όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο
φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ και τον τίτλο
τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψησ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με την προςκόμιςη του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), η αναθζτουςα Αρχή, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ (ήτοι φορολογική και αςφαλιςτική ενημερότητα).

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ

(1)................................

Κατάςτθµα

.................................

(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................
ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ:

Τπουργείο

Ναυτιλίασ

και

Νθςιωτικισ

Πολιτικισ/Γενικι

Διεφκυνςθ

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/∆ιεφκυνςθ Προµθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σµιµα 3ο (3)

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ......................... (4)

Κφριοι,
1. Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και

ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
τθσ διηιςεωσ υπζρ
Δ/νςθ
…………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των ...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ
εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων τθσ φµβαςθσ µε αρικµ ..................... (7),
για τθν ............................................................................ (Αρικ. Πρωτ. 2833.1-2/............/2019
τθσ.........
......
θμερομθνία/Αρικ. Πρωτ. Δθμοςίευςθσ -– Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ) (8). Από αυτιν τθν
εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε
βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2. ∆ιευκρινίηεται

ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
............................................................................. του πιο πάνω διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο
εγγυόµαςτε.
3. Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ
και χωρίσ να ερευνθκεί αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι
µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ
υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05) θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ
προσ εµάσ.
4. Η παροφςα ιςχφει ...................................................(9).
5. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιµου.
6. Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ
ςασ µε τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ
τθσ. 7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν
ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι
δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ
Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ
µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).
∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδηγίεσ ςυµπλήρωςησ των κενϊν διαςτηµάτων
 Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
 Σόποσ – χρονολογία
 Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
 τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
 Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
 Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
 Αρικµόσ τθσ φμβαςθσ
 Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ Πρωτοκόλλου και θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ
Ανακόινωςθσ – Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
 Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

