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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ημ/νια: 05/09/2022
Αρ. Πρωτ.:14354
ΠΡΟΣ
(- Myriki & Co ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΥΡΙΚΗ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημοσίας σύμβασης με
τίτλο «Γραφιστική Επιμέλεια και Επανασχεδιασμός του site του Προγράμματος» στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις
της κρίσης του Covid-19» και κωδικό «50240».
Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14274/ 02-09-2022 Αιτήματος για διενέργεια διαδικασίας
απευθείας ανάθεσης για κατηγορία δαπάνης από 2.500,01€ έως 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ σας
προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης-προσφοράς στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
«ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19» και
κωδικό «50240»,για την ανάθεση Προμήθειας Ειδών με τίτλο «Γραφιστική Επιμέλεια και
Επανασχεδιασμός του site του Προγράμματος».
Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): «72212224-5: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Επεξεργασίας
Ιστοσελίδων».
Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η κατηγορία δαπάνης του έργου που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι η ακόλουθη:

Έτος

Κατηγορία Δαπάνης
64.02.00099

2022

Διάφορα έξοδα Προβολής και Διαφήμισης

CPV
72212224-5
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Επεξεργασίας Ιστοσελίδων

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολο της τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και η
συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των «434,00€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
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Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα:
Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι
Γραφιστική Επιμέλεια και Επανασχεδιασμός του site του Προγράμματος
( https://progender.panteion.gr/ )

Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας:
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Πάντειο Πανεπιπστήμιο, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού
136, T.K. 176 71.
Κατάθεση προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: «Παρασκευή , 09/09/2022»
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου « mstrati@panteion.gr , vtouri@gmail.com », με θέμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια «Γραφιστική Επιμέλεια και Επανασχεδιασμός του
site του Προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «50240» και τίτλο
«ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid19».
Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Α/Α
Είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) =
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ)

1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Α/Α
Είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) =
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά
θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF:
Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτει το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα κατά την ημερομηνία υποβολή
προσφορών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
Β. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου
από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
I.
II.

Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου
4412/2016 όπως ισχύει.
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργαζομένων και εργοδοτών) που αφορούν τις εισφορές κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης.

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Επιστημονικώς Υπεύθυνο, μαζί με
σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής
φύσεως στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου, «κα Στρατηγάκη Μαρία» (στοιχεία
επικοινωνίας « mstrati@panteion.gr », «vtouri@gmail.com» ).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Χαράλαμπος Οικονόμου
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης

