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ΘΕΜΑ: Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών
παραγωγής βιντεοταινιών για την προβολή του έργου «TUNE UP – Promoting
multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:








Τον ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α’/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών και άλλες διατάξεις»
Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 30/17-01-2020, Τεύχος Β’, Έγκριση των προϋπολογισμών
οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούν των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»
Την υπ’ αριθ. TUNE UP (Ref : 5342 | Version : 5 | Approved σύμβαση χρηματοδότησης
για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up
biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
INTERREG MED
Την υπ αριθμ. 5Γ Απόφαση της 6ης/12-06-2020 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα
Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας
Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β’/11-07-2005)
προσκαλεί

διερεύνηση

της

τους ενδιαφερόμενους να
οικονομικότερης

καταθέσουν προσφορές και

προσφοράς

για

την

παροχή

προβαίνει

υπηρεσιών

στη

παραγωγής

βιντεοταινίων για την προβολή του έργου «TUNE UP - Promoting multilevel governance for
tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
INTERREG MED.
Σκοπός του έργου η διερεύνηση μιας στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης στη
διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) (MPAs-Marine Protected Areas)
και

την

προστασία

της

βιοποικιλότητας,

με

δοκιμές

και

αξιοποίηση

ενός

εργαλείου

διακυβέρνησης με πολλούς φορείς, που βασίζεται στην εμπειρία των τοπικών συμβολαίων
Ποταμών / Υγροτόπων που δοκιμάστηκαν από το έργο INTERREG MED “WETNET”.

1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε

εξειδικευμένο

πάροχο

υπηρεσιών

παραγωγής

βιντεοταινιών

(Ανάδοχο),

στοχεύει

στην

υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (Αναθέτουσα Αρχή) για την
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υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προβολής και επικοινωνιακής προώθησης του Ευρωπαϊκού
έργου INTERREG MED «TUNEUP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity
protection in marine areas».
Η Αναθέτουσα Αρχή ως εταίρος του έργου TUNEUP έχει αναλάβει την ανάπτυξη εργαλείου
στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης στη διαχείριση της πιλοτικής περιοχής μελέτης
«Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ) του Αμβρακικού κόλπου» μέσω ενίσχυσης,
συντονισμού

και

προληπτικής

εμπλοκής

των

βασικών

ενδιαφερόμενων

μερών

στην

ολοκληρωμένη διαχείρισή του. Για την υποστήριξη των δράσεων προβολής και επικοινωνιακής
προώθησης του έργου με οπτικοακουστικό υλικό η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε ανάθεση
παραγωγής ολιγόλεπτης βιντεοταινίας ελάχιστης διάρκειας 10 λεπτών.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται μέχρι του ποσού των
4.000,00€ με ΦΠΑ.
Ο χρόνος παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας ορίζεται έως τις 30/12/2020.
Η ελάχιστη ζητούμενη υπηρεσία που χρειάζεται να παρασχεθεί στον Φορέα Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας, η μορφή των παραδοτέων και το αντίστοιχο κόστος, έχουν ως
εξής:

Έτος
2020

Είδος/Υπηρεσία
D.2.2.6 Short video

Παραδοτέο
Ψηφιακό αρχείο
Σύνολο

Συν. Αξία (άνευ
ΦΠΑ)
3225,81 €
3225,81 €

ΦΠΑ
774,19 €
774,19 €

Αξία με ΦΠΑ
4.000,00€
4.000,00€

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Αντικείμενο Ανάθεσης με αναφορά σε
παραδοτέα, τεχνικές προδιαγραφές, χρονοδιάγραμμα)
Περιγραφή υπό ανάθεση υπηρεσίας
Το αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του
παραδοτέου D.2.2.6 – Short video σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα του
εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του έργου και αφορά τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου
βιντεοταινίας ολιγόλεπτης διάρκειας (ελάχιστη διάρκεια 10 λεπτά).
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση
επέκτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντίστοιχου παραδοτέου όπως προβλέπεται
στο Τεχνικό Δελτίο του έργου.
Περιγραφή παραδοτέων
α. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με καταγραφή πλάνων επίγειων και εναέριων με χρήση
drone, με σκοπό την παρουσίαση των περιβαλλοντικών καθώς και των κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριστικών και κύριων δραστηριοτήτων της περιοχής μελέτης. Η επιλογή των πλάνων θα
γίνει κατόπιν αξιολόγησης προτάσεων του Αναδόχου από την ομάδα έργου και τελικής έγκρισης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής για το TUNE UP.
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β. Συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς της πιλοτικής περιοχής μελέτης και του έργου
συνολικά. Ο τελικός κατάλογος των συνεντευξιαζόμενων θα καταρτιστεί κατόπιν συνεννόησης
με την Αναθέτουσα Αρχή. Η διενέργεια των συνεντεύξεων δύναται να πραγματοποιηθεί με
τηλεδιασκέψεις για το διάστημα που ισχύουν περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
γ. Συνεισφορές/Ευχαριστίες. Ονομαστικός κατάλογος των συντελεστών της βιντεοταινίας (π.χ.
ομιλητές, δημιουργοί) με αναφορά στην ιδιότητά τους.
Το σενάριο της βιντεοταινίας απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους κεφάλαια:
α. Σύντομη παρουσίαση των σκοπού και των επιμέρους στόχων του έργου, β) Σύντομη
περιγραφή της πιλοτικής περιοχής μελέτης και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της,
γ) Συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους φορείς, δ) Σύντομη παρουσίαση των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων και προϊόντων του έργου και αξιοποίηση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
των ΘΠΠ και ε) Συνεισφορές/Ευχαριστίες
Περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών βίντεο
Το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 10 λεπτά. Το ολοκληρωμένο βίντεο θα
προκύψει μετά από μοντάζ των επιμέρους κεφαλαίων α-ε, υποτιτλισμό τους στην αγγλική
γλώσσα, μουσική επένδυση και τεχνικές εργασίες όπως editing, tone processing, colour
correction και mastering. Το τελικό προϊόν και ο τύπος αρχείου που θα παραδοθεί τελικά από
τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 1080p) και κατάλληλο για
προβολή σε διαδικτυακές μεταδόσεις, τηλεόραση, εκδηλώσεις, ιστοσελίδες κ.τ.λ. Θα πρέπει
υποχρεωτικά να φέρει τα λογότυπα του έργου TUNEUP και τη σήμανση χρηματοδότησης αυτού
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιπλέον στο τέλος της προβολής θα
παρουσιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής στο τελικό προϊόν.
Σε ότι αφορά τη χρήση μουσικών θεμάτων, δεδομένων από το διαδίκτυο ο Ανάδοχος οφείλει να
εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού υλικού και
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες ή
φυσικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή
υπηρεσιών παραγωγής βιντεοταινιών, οι οποίοι απαραίτητα πρέπει να καταθέσουν τα
παρακάτω:


Απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας
Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εκτέλεσης ολοκληρωμένων επιτυχώς
έργων δημιουργίας και σκηνοθεσίας βιντεοταινιών με αντικείμενο την παρουσίαση και
προώθηση δράσεων σχετικών με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και αντίστοιχου
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οικονομικού μεγέθους με τις αναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες κατά προτίμηση κατά
την τελευταία τριετία)


Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ



Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους μέχρι την
Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
κόλπου-Λευκάδας στο Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας - Άρτας, Τηλ: 26810-71919, κ. Σταυρούλα
Καραβά, κ.Κάλλια Σπάλα
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας.
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
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Ημερομηνία: …/11/2020
ΠΡΟΣ:
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έργο : «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής βιντεοταινιών για την προβολή του έργου
«TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in
marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
MED»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής βιντεοταινιών για την προβολή του έργου «TUNE UP Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED».
Προσφέρω την τιμή των …………………………………………………………………………………………………………..
ευρώ (…………….,..….€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Ο Προσφέρων

[σφραγίδα- υπογραφή]
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