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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Ζ  Ππόεδπορ ΟΠΑΠ Γήμος Βόλβηρ 

πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ηίηιν ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ηηρ ΠΡΑΞΖ 

“Promote tourism and Culture through the water” με ακπωνύμιο “ToCulter” ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme Greece - North Macedonia, 

Πποϋπολογιζμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% (Καθαπή Δκηιμώμενη Αξία: 36.290,32 €)                  

CPV: 79342200-5, 79822500-7, 92111260-2, 73300000-5, 72000000-5. 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη θξηηεξίσλ όζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη κε βάζε ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηόζν γηα ηελ ηερληθή 

(90%) όζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (10%). Σα θξηηήξηα ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο 

αλαιύνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ζην άξζξν 2.3.1.  

1. Αναθέηοςζα Απσή και ηοισεία επικοινωνίαρ 

ΟΠΑΠ (Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Βόιβεο), ΝΠΓΓ 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα: Γεληθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο, κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή  

Έδξα: Βξαζλά  Π.Δ. Θεζζαινλίθεο  

Σαρ. Κσδ.: 57014 

Σει.: 23970-21733,  

Φαμ: 23970-21734 

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: opapdv11@gmail.com  

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL): http://www.opapvolvis.gr 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Δίλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθό κέζν ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 

πξόζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΠΑΠ, 

http://opapvovis.gr, όπνπ είλαη αλαξηεκέλα ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ 

αθόκα, λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 
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ΚΗΜΓΗ θαζώο θαη από ηνλ ΟΠΑΠ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παποσήρ ςπηπεζιών: 

Κσδηθόο NUTS: 3 (2013) –EL522 

4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:  

Η παξνύζα ζύκβαζε πεξηέρεη ηξία παξαδνηέα, ε εθηηκώκελε αμία ηνπ νπνίνπ θαζώο θαη νη θσδηθνί 

ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Εηηούμενη Τπηπεζία Παπαδοηέο ηηρ Ππάξηρ 
ToCulter (ζην πιαίζην 
ηνπ νπνίνπ εληάζζεηαη ε 
δεηνύκελε ππεξεζία) 

CPV Δκηιμώμενη 
αξία  
(κε ΦΠΑ) 

Α. Δθπόλεζε ελεκεξσηηθήο 
θακπάληαο ζε επηιεγκέλα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη 
ηαμηδησηηθνύο ηζηόηνπνπο 

D2.2.2 Media campaign 
(Publicity material and 
online strategy on social 
media) 

79342200-5 
79822500-7 

€6.000,00 

Β. Γεκηνπξγία θαη κεηαγξαθή 
πξνσζεηηθώλ πνιπκέζσλ 

D3.2.2 Development of 
an integrated tourism 
platform (web and 
android) 

92111260-2 
73300000-5 
72000000-5 
79822500-7 

€25.000,00 

Γ. πκκεηνρή θαη πξνώζεζε ζε 
δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνύ 

D4.3.1 Participation in 
International Fairs 

79342200-5 €14.000,00 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  ζηελ αξ. 147/2020 

ζρεηηθή κειέηε. 

5. Πποζθοπέρ:  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα δώζνπλ πξνζθνξά γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο θαη γηα όια ηα 

παξαδνηέα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Σν άξζξν 2.4 ηεο δηαθήξπμεο αλαιύεη ηνλ ηξόπν θαηάξηηζεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνζθνξώλ. 

Η ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ ζε έληππε θαη ςεθηαθή 

κνξθή (CD). 

6. Υπόνορ παποσήρ ςπηπεζιών  

Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ παξαδνηέσλ θαη ν ηξόπνο παξάδνζεο αλαιύνληαη ζηα άξζξα  6.2 θαη 6.3 

ηεο δηαθήξπμεο. Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηώλ νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη ζηηο 30/11/2020 (εκεξνκελία ιήμεο ηεο Πξάμεο ζύκθσλα κε ηελ 

παξάηαζε πνπ δόζεθε) κε ηελ παξαιαβή ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ ηεο ζύκβαζεο. ε 

πεπίπηωζη παπάηαζηρ ηος σπόνος ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ, ηόηε θα παπαηείνεηαι και η 

διάπκεια ςλοποίηζηρ ηος έπγος και ηηρ ζύμβαζηρ πος θα ςπογπαθθεί ζηο πλαίζιο ηος 

παπόνηορ διαγωνιζμού, καηά ίζο σπονικό διάζηημα με ηην παπάηαζη ηηρ Ππάξηρ, σωπίρ 

μεηαβολή ηος οικονομικού ανηικειμένος ή επιπλέον ηίμημα. 

7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο 

απηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2.1 ηεο δηαθήξπμεο. Οη ιόγνη απνθιεηζκνύ από ηε ζύλαςε 

δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2.2 ηεο  δηαθήξπμεο.  

8. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο. 
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9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΟΠΑΠ Γήκνπ 

Βόιβεο, ζηα Βξαζλά, ηην 03/08/2020, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 10:00 π.μ. (εκεξνκελία θαη 

ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ). Μεηά ζα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ΓΙαδηθαζηώλ 

ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Γεληθώλ Τπεξεζηώλ. 

10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:  

Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα 

δώδεθα (12)  κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη 

ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν απνξξίπηεηαη.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ από ηε ιήμε ηεο, θαη' αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπόκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.  

11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή 

12. Υπημαηοδόηηζη:  

Η δαπάλε ζα θαιπθζεί από αλάινγεο πηζηώζεηο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ: Οξγαληζκόο 

Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ &Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Βόιβεο από ηνλ θσδηθό εμόδσλ Κ.Α. 61.7425.01 

"Γαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγ/ηνο Σo Culter GR- Fyrom '' πνζνύ 45.000,00 €γηα ην 2020 κέζσ 

ρξεκαηνδόηεζεο. Ο ΟΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο ζπκκεηέρεη σο Γηθαηνύρνο ηεο Πξάμεο, ππ. αξηζκ. PB2, 

βάζεη ηεο από 24.11.2017 ύκβαζε Δηαηξηθήο ρέζεο (αγγι. Partnership Agreement) ηεο Πξάμεο, 

κε εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό γηα ηνλ ΟΠΑΠ Γήκνπ Βόιβεο ύςνπο 133.957,70 € (Κσδηθόο ΠΓΔ: 

2018ΔΠ4086012, βάζεη ηεο ΑΔΠ 408/6-2018) κε ρξεκαηνδόηεζε 100% από θνηλνηηθνύο θαη 

εζληθνύο πόξνπο. 

13. Δνζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο  

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα ή από ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Η 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη. Σν άξζξν 3.4 ηεο δηαθήξπμεο αλαιύεη ηα ζρεηηθά κε ηηο ελζηάζεηο. 

14. Γημοζιεύζειρ: Σν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζην site ηνπ 

ΟΠΑΠ (http://www.opapvolvis.gr) θαη ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.  

15. Σποποποίηζη ζύμβαζηρ: Η ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηόπηλ γλσκνδόηεζεο ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ. 
 
 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ   

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ   ΓΖΜΟΤ  ΒΟΛΒΖ 
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