
Ημ/νία :19/11/2021
Αρ. Πρ. :43331/2021

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή 
απολογιστικού οπτικοακουστικού υλικού (video) για τις ανάγκες προώθησης του ΟΠΑ 
RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ 
RUN - [ΕΡ-2826-01]».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 42968/19-11-2021 αίτημα του/της επιστημονικά 
υπευθύνου του έργου με κωδικό «11282601», τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]», το οποίο 
ανήκει στο πλαίσιο χρηματοδότησης «ΛΟΙΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ, 501- ΙΔΙΩΤΙΚΑ», για την ανάθεση της Παροχής 
Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή απολογιστικού οπτικοακουστικού υλικού (video) για τις ανάγκες προώθησης του 
ΟΠΑ RUN».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): «92111220-0 - Παραγωγή διαφημιστικών βιντεοταινιών».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω ανάθεση των υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης - Έξοδα 
Διοργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης - Έξοδα Διοργάνωσης 
Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

ΑΦΜ Επωνυμία

102341874 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κατάλογος Προμηθευτών Δ3

Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τους ακόλουθους Ειδικότερους Όρους και η 
συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
«806,00€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%».

Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά τα ακόλουθα:

Ειδικότεροι Όροι

Ν/Α

Τόπος παροχής υπηρεσιών:
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο ΟΠΑ.

Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών:   1 μέρες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι: Συνολική.





Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «27/11/2021» και ώρα 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
«vasdekis@aueb.gr», με θέμα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Παροχή Υπηρεσιών «Παραγωγή απολογιστικού οπτικοακουστικού υλικού 
(video) για τις ανάγκες προώθησης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «11282601» 

και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε μορφή PDF, 
(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.» (στοιχεία επικοινωνίας vasdekis@aueb.gr»).





Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης

Αναπλ.Καθηγητής Γεώργιος 
Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά 
Βίου Μάθησης Ο.Π.Α.




