
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Θεσσαλονίκη, 20-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 000320

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Δημιουργία ενός infographics βίντεο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "EMPOWER CLL-
HEM 2017 ERIC patient empowerment program"»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων
Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη
δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την
ανάθεση του έργου :

«Δημιουργία ενός infographics βίντεο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "EMPOWER CLL-
HEM 2017 ERIC patient empowerment program"»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης
προσφοράς, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως
προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Δημιουργία ενός infographics βίντεο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "EMPOWER CLL-
HEM 2017 ERIC patient empowerment program"»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μμ
στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΝΕΒ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Δέσποινα Ζιώγα, τηλ. +30 2311 257526

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή
του.



Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014
ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%,
πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Αλίκη Ξωχέλλη τηλ. , email:
aliki_xochelli@certh.gr και Φωτεινή Κοπάνη τηλ. +30 2310498272, email: kopani@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ

Κωνσταντίνος Σταματόπουλος
Διευθυντής ΙΝΕΒ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Eφαρμοσμένων
Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EMPOWER CLL-HEM 2017
ERIC patient empowerment program», πρόκειται να δημιουργήσει ένα “infographics” βίντεο
με πληροφορίες σχετικές με το αίμα  και την αιμοποίηση.

Γενικά

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου (που δραστηριοποιείται
ενδεικτικά στους τομείς της παραγωγής κινούμενης εικόνας, κινηματογράφησης κτλ.) που θα
αναλάβει την δημιουργία ενός ‘’infographics’’ βίντεο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους
όρους της παρούσας, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, θα λαμβάνει υπόψη του και θα συμμορφώνεται προς
τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, για την άρτια υλοποίηση
του έργου και των παραδοτέων αυτού.

Ειδικές Απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία ενός (1) Βίντεο διάρκειας περίπου τεσσάρων (4)
λεπτών το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Την παραγωγή πρωτότυπης κινούμενης εικόνας (animation) βασισμένης σε σχετικό
κείμενο που θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Γραφικά animation παρουσίασης και επεξήγησης της λειτουργίας των κυττάρων του
αίματος και της αιμοποίησης βασισμένων σε κείμενο που θα δοθεί στον Ανάδοχο
από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παραγωγή του video θα γίνει με την τεχνική του 2D
Animation βασισμένο σε πρωτότυπα σχέδια και θα εμπεριέχει την συμμετοχή Project
manager, Art Director, Animator, Designer.

3. Ηχογράφηση επεξηγηματικού speakage σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Τεχνικές προδιαγραφές:
Το master του video θα πρέπει να παραδοθεί σε ποιότητα FullHD ProRes 422, 1920x1080,
25p, 40Mbps bitrate ελάχιστο, 4:2:0 χρωματοληψία, 8bit.

Το τελικό προϊόν θα παραδοθεί και σε τύπο αρχείου mp4, με κωδικοποίηση H.264.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες
προδιαγραφές του έργου και συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα
χαρακτηριστικά πέραν των ανωτέρω δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι στο πλαίσιο του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου.

Με την παράδοση του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα του συνόλου του ανωτέρω έργου και
των επιμέρους παραδοτέων αυτού, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα
όσον αφορά το χρόνο, χώρο και περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης του έργου, όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και
μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάδοση, η παρουσίαση ή η δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ).

Θέματα νόμιμης χρήσης ή άδειες του απαιτούμενου λογισμικού αφορούν τον Ανάδοχο που
φέρει πλήρως τη σχετική ευθύνη.
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω παραδοτέα και να κάνει όλες
τις ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση
του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να
συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς
τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση του έργου και των
παραδοτέων αυτού.

Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 2018.
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