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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Για τις ανάγκες διοργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας,
αιμοπεταλοδοσίας, δωρεάς βλαστοκυττάρων, μυελού των οστών και συμμετοχής στο Μητρώο Δωρητών
Οργάνων Σώματος και την απαραίτητη ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών, απαιτείται η δημιουργία
και αναπαραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος από ειδικό γραφείο- γραφίστας.
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παραγωγή τεσσάρων (4) ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων στους προγραμματισμένους
χρόνους για τις εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας (Νοέμβρης 2016, Φεβρουάριος 2017, Ιούνιος
2017) και την έκτακτη αιμοδοσία τον Αύγουστο 2017.
Για κάθε μήνυμα προβλέπονται τα εξής:
 Μέγιστη διάρκεια 40’
 Δημιουργία concept
 Δημιουργία σεναρίου, δημιουργικού και γραφικών
 Εκφωνήσεις (1 ανδρική και 1 γυναικεία φωνή)
 Υλοποίηση
 Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για την αποστολή του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
μηνύματος σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα αντίστοιχα.
ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ΣΠΟΤ) και ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕ BETA – DVD KAI CD
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
8.000
1.920
9.920
Εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι
ευρώ

Από τον παραπάνω προϋπολογισμό το ποσό των 2.480€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
δήμου για το 2016 και το υπόλοιπο των 7.440€ τον προϋπολογισμό του 2017.
ΟΡΟΙ
Το ειδικό γραφείο- γραφίστας θα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον τρεις προτάσεις για κάθε
διοργάνωση από τις οποίες θα επιλεγεί η μία. Η παράδοση των μηνυμάτων θα πρέπει να γίνει ενάμιση
(1,5) μήνα πριν την προγραμματισμένη εξόρμηση προκειμένου να εγκριθεί από το ΕΣΡ ως κοινωνικό

μήνυμα. Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να μην εκτελεστούν στο σύνολό τους και η τελική δαπάνη

να είναι μικρότερη από την προϋπολογιζόμενη.
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Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια, από το Σεπτέμβρη του 2016 μέχρι το Σεπτέμβρη
2017.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραγωγή του κάθε μηνύματος, με την έκδοση
ισόποσου τιμολογίου, εντός τριάντα εργάσιμων ημερών. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το φόρο
εισοδήματος 8%, που υπολογίζεται στην καθαρή αξία των εργασιών. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το δήμο.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας

Μαρία Βασσάρα, ψυχολόγος

Η υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας,
Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας

Άννα Σεβαστιάδου

