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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για το Υποέργο 3 «Δημοσιοποίηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης
«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045292
(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 09: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας
και κάθε διάκρισης, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9iii:Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων
και προώθηση των ίσων ευκαιριών, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9iii2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ,
μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες εκτυπώσεων και συναφείς υπηρεσίες
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 11.296,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αναθέτουσα Αρχή),
ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης
«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045292 που
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
σύμφωνα με την με Α.Π.:2523/11.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
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Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 48/10.02.2020
Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,
ΚΑΛΕΙ
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη
σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την παραγωγή και αναπαραγωγή σε
έντυπη (συμβατική) μορφή και σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές
(προσβάσιμη ψηφιοποίηση) υλικού προβολής και δημοσιότητας για την
ανάδειξη και προβολή των δράσεων και των στόχων της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» που υλοποιείται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ομάδα στόχος της Πράξης είναι τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες
παθήσεις και οι οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η Πράξη στοχεύει να συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που οδηγούν τα άτομα
με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει στην καταπολέμηση της διάκρισης και στην
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους (ομάδα στόχος) που διαβούν στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, μεταξύ άλλων, μέσω: της ενδυνάμωσης της ομάδας στόχου, της
ενίσχυσης της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
(ν.4074/2012) στις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές και κοινωνικές
πολιτικές -όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες- και να παρακολουθούν την εφαρμογή
της, κατ' απαίτηση των άρθρων 61 (παρ.1) και 71 (παρ.3) του ν.4488/2017, της
βελτίωσης της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των Κέντρων Κοινότητας της
Περιφέρειας στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, της ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στοχευμένων ομάδων (όπως ΜΜΕ, εργοδοτικοί φορείς) που
δύνανται να συμβάλλουν σημαντικά στην άρση της προκατάληψης και των
εμποδίων σε βάρος της ομάδας στόχου, της άρσης των στερεοτυπικών
αντιλήψεων των εργοδοτικών φορέων σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου με νομικό ή φυσικό πρόσωπο
για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» με
αντικείμενο την παραγωγή και αναπαραγωγή σε έντυπη (συμβατική) μορφή και
σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμη ψηφιοποίηση) υλικού
προβολής και δημοσιότητας για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων και των
στόχων της Πράξης που υλοποιείται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό έργο δημοσιότητας, το οποίο θα
ευαισθητοποιήσει τον τελικό αποδέκτη για την αξία των κοινωνικών
παρεμβάσεων που συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και ισότιμης
κοινωνίας που σέβεται τα άτομα με αναπηρία.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π.1: Αφίσα Πράξης (50×70) σε 500 αντίτυπα
Π.2: Τρίπτυχο της Πράξης Έντυπο σε 5000 αντίτυπα
Π.3: Τρίπτυχο της Πράξης σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές: Προσβάσιμο
Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, HTML, ακουστική (ηχητική) έκδοση
MP3. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet.
Π.4: Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπης έκδοσης του Τρίπτυχου της Πράξης
σε μορφή braille σε 200 αντίτυπα.
Π.5: 4 Πινακίδες προβολής οχήματος εκστρατείας για την προβολή του Υποέργου
1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» της Πράξης
Π.6: 4 Banners,
Π.7: 1 Τηλεοπτικό Μήνυμα,
Π.8: 1 Ραδιοφωνικό Μήνυμα,
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3
Παραδοτέο 1: Αφίσα Πράξης
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Αφίσας
Διαστάσεις

50 X 70

Χαρτί

200gr Illustration
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Εκτύπωση

Τετράχρωμη

Αριθμός Αφισών

500

Παραδοτέο 2: Τρίπτυχο της Πράξης Έντυπο
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Τρίπτυχου Εντύπου της Πράξης
Διαστάσεις

Ανοιχτό Α3

Σελίδες

3πτυχο

Χαρτί

150gr Velvet

Εκτύπωση

Τετράχρωμη

Βιβλιοδεσία

Δίπλωμα

Αριθμός Εντύπων

5000

Παραδοτέο 3:

Τρίπτυχο της Πράξης σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές:

Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, HTML, ακουστική
(ηχητική) έκδοση MP3. Οι εκδόσεις αυτές θα είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό
μέσω internet.
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
Προσβάσιμο

αρχείο

(μορφότυπος .docx)

MS

Word Προσβάσιμη

μορφή,

ελέγξιμη

με

τεχνικές / εργαλεία που προτείνονται
από την Microsoft.
4

20PROC006300433 2020-02-17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το παράγωγο θα πρέπει να μεταδίδει
ικανοποιητικά όλες τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο πηγαίο, να
φέρει σαφής ομοιότητα με το πηγαίο
και

να

κρίνεται

Συγκεκριμένα,

στο

ισοδύναμο.
παράγωγο

θα

πρέπει να μην έχουν παραληφθεί
αδικαιολόγητα

τα

οποιαδήποτε

στοιχεία του πηγαίου και το παράγωγο
θα

πρέπει

να

μην

αποκλίνει

αδικαιολόγητα από τη διαμόρφωση
και μορφοποίηση του πηγαίου.
Προσβάσιμο αρχείο PDF (μορφότυπος Προσβάσιμη
.pdf)

μορφή,

ελέγξιμη

με

τεχνικές / εργαλεία που προτείνονται
από την Adobe. Επιθυμητή η πλήρης
συμμόρφωση με WCAG 2.0. Επιθυμητή
η πλήρης συμμόρφωση με PDF/UA.
Το παράγωγο θα πρέπει να μεταδίδει
ικανοποιητικά όλες τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο πηγαίο, να
φέρει σαφής ομοιότητα με το πηγαίο
και

να

κρίνεται

Συγκεκριμένα,

στο

ισοδύναμο.
παράγωγο

θα

πρέπει να μην έχουν παραληφθεί
αδικαιολόγητα

τα

οποιαδήποτε

στοιχεία του πηγαίου και το παράγωγο
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θα

πρέπει

να

μην

αποκλίνει

αδικαιολόγητα από τη διαμόρφωση
και μορφοποίηση του πηγαίου.
Απλό κείμενο (μορφότυπος .txt)

Μορφή plain text με κωδικοποίηση
UTF-8,

προς

κατάλληλη

κάθε

για

εφαρμογών

χρήση.

Π.χ.,

χρήστες

ειδικών

μετατροπής

απλού

κειμένου σε συνθετική φωνή.
Το

παράγωγο

θα

ενσωματώνει

πρέπει

και

να

μεταδίδει

ικανοποιητικά όλες τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο πηγαίο και
να κρίνεται ισοδύναμο. Συγκεκριμένα,
στο παράγωγο θα πρέπει να μην έχουν
παραληφθεί

αδικαιολόγητα

τα

οποιαδήποτε στοιχεία του πηγαίου και
θα

πρέπει

πληροφορίες

να
που

ενσωματώνονται
βοηθούν

τους

αναγνώστες να καταλάβουν και τυχόν
δομικά

στοιχεία

του

πηγαίου

(διαμόρφωση και μορφοποίηση).
Μορφή HTML (μορφότυποι .html και Σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες
.css)

WCAG 2.0, τουλάχιστον στο μεσαίο
επίπεδο (ΑΑ) ή ισοδύναμο αυτών.
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Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το παράγωγο θα πρέπει να μεταδίδει
ικανοποιητικά όλες τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο πηγαίο, να
φέρει σαφής ομοιότητα με το πηγαίο
και

να

κρίνεται

Συγκεκριμένα,

στο

ισοδύναμο.
παράγωγο

θα

πρέπει να μην έχουν παραληφθεί
αδικαιολόγητα

τα

οποιαδήποτε

στοιχεία του πηγαίου και το παράγωγο
θα

πρέπει

να

μην

αποκλίνει

αδικαιολόγητα από τη διαμόρφωση
και

μορφοποίηση

του

πηγαίου.

Επιθυμητή η αξιοποίηση/ ενσωμάτωση
λοιπόν στοιχείων και τεχνικών HTML
για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας
του χρήστη.
Ακουστική

(ηχητική)

έκδοση

με Μορφή με συνθετική φωνή μέσω

συνθετική φωνή (μορφότυπος .mp3)

τεχνολογίας ΤΤS (αγγλ. text-to-speech)
κατάλληλη

για

αναπαραγωγή

με

διάφορες εφαρμογές και συσκευές
αναπαραγωγής

πολυμέσων

από

διάφορες κατηγορίες χρηστών (τυφλά
άτομα, άτομα με μειωμένη όραση,
δυσλεκτικά άτομα, κ.λπ.).
Το

παράγωγο

ενσωματώνει

θα
και

πρέπει

να

μεταδίδει
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ικανοποιητικά όλες τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο πηγαίο και
να κρίνεται ισοδύναμο. Συγκεκριμένα,
στο παράγωγο θα πρέπει να μην έχουν
παραληφθεί

αδικαιολόγητα

τα

οποιαδήποτε στοιχεία του πηγαίου και
θα

πρέπει

πληροφορίες

να

ενσωματώνονται

που

βοηθούν

τους

αναγνώστες να καταλάβουν και τυχόν
δομικά

στοιχεία

του

πηγαίου

(διαμόρφωση και μορφοποίηση).
Επιπλέον εναλλακτικές μορφές

Επιθυμητές – Θα πρέπει στην τεχνική
προσφορά

να

τεκμηριώνεται

η

χρησιμότητά τους και να παρατίθενται
οι τεχνικές προδιαγραφές

Παραδοτέο 4: Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπης έκδοσης του Τρίπτυχου της
Πράξης σε μορφή braille σε 200 αντίτυπα.
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
Mετατροπή του τρίπτυχου σε μορφή 1 σελίδα = 3 σελ. braille
Braille

μέσω

Duxbury

Braille

Translator.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παραδοτέο 5: 4 Πινακίδες προβολής οχήματος εκστρατείας για την
προβολή του Υποέργου 1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της
αναπηρίας» της Πράξης

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών
Διαστάσεις

0,60(πλάτος) x 0,80 (ύψος)m

Υλικό

Αυτοκόλλητο CUSTOM Πολυμερικό
(αυτοκόλλητο επταετίας)

Εκτύπωση

4 χρώματα

Αριθμός αντιτύπων

4

Τοποθέτηση

Ναι
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παραδοτέο 6: 4 Banners
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Λάβαρα / Banners
Διαστάσεις

0,80(πλάτος) x 1,80(ύψος)m

Χαρτί

Μουσαμάς 400gr

Υλικά συναρμολόγησης

Εύκαμπτα χιαστή

Εκτύπωση

Τετραχρωμία

Αριθμός Αντιτύπων

4

Παραδοτέο 7: Τηλεοπτικό Μήνυμα
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Τηλεοπτικού Μηνύματος
Διάρκεια

30΄΄

Μορφή

DVD και Beta, Post Production
δηλαδή το τελικό βίντεο με την
δυνατότητα
χρήσης
κινηματογραφικών
πλάνων
ή
φωτογραφιών,
με
διερμηνέα
Νοηματικής και υποτιτλισμό.

Παράθυρο με διερμηνέα νοηματικής Ναι
γλώσσας
Υποτιτλισμός

Ναι
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναπαραγωγή DVD

Ο αριθμός τεμαχίων θα οριστεί μετά
από τον έλεγχο του αριθμού των
τηλεοπτικών σταθμών στους οποίους
θα σταλεί για μετάδοση.

Παραδοτέο 8: Ραδιοφωνικό Μήνυμα
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Ραδιοφωνικού Μηνύματος
Διάρκεια

30΄΄

Μορφή

Ηχητικό CD

Αναπαραγωγή Ηχητικού CD

Ο αριθμός τεμαχίων θα οριστεί μετά
από τον έλεγχο του αριθμού των
ραδιοφωνικών

σταθμών

στους

οποίους θα σταλεί για μετάδοση.

Όσον αφορά το έντυπο υλικό (αφίσες, τρίπτυχο έντυπα, Banners), ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει τις εξής εργασίες:
Δημιουργική Πρόταση
Προσαρμογή κειμένων και διόρθωση
Δικαιώματα χρήσης φωτογραφιών
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει:
1. Να φιλοτεχνήσει τη μακέτα του εντύπου.
2. Να δημιουργήσει τρία (3) προσχέδια μακετών του εντύπου.
11

20PROC006300433 2020-02-17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Να προχωρήσει σε τελική μακέτα του εντύπου.
4. Να δημιουργήσει τη μακέτα καθώς και το ψηφιακό δοκίμιο του εντύπου, τα
οποία θα αποστείλει στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ.
5. Μετά την τελική έγκριση της μακέτας από την ΕΣΑμεΑ, ο Ανάδοχος οφείλει να
προχωρήσει στην εκτύπωση και στην έγκαιρη παράδοση του εντύπου έως και
την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα παραδοτέα στον
πίνακα που ακολουθεί.
6. Να χρησιμοποιήσει το κείμενο που θα δοθεί από το προσωπικό της ΕΣΑμεΑ.
7. Να ακολουθήσει πιστά τους κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε. και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
8. Οι διαστάσεις (μέγεθος) και η βιβλιοδεσία μπορεί να διαφοροποιηθούν αν
προταθεί από τον κατασκευαστή που θα αναλάβει την έκδοση, προκειμένου
να έχουμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα για τα έντυπα.
Όσον αφορά το Τρίπτυχο της Πράξης σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές:
Προσβάσιμο Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο TXT, HTML, ακουστική
(ηχητική) έκδοση MP3, ο Ανάδοχος λαμβάνει υπόψη του ότι οι εκδόσεις αυτές θα
είναι κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω internet. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα
εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύγχρονες
και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές
της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) και συγκεκριμένα, όπου αρμόζει,
με τη νέα έκδοση 2.0 των ελέγξιμων Οδηγιών για την Προσβασιμότητα
Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού
W3C (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς
W3C/WCAG 2.0 - διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012),
τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο συμμόρφωσης «AA» ή ισοδύναμο αυτού.
Όσον αφορά το οπτικό ακουστικό υλικό (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό μήνυμα), ο
12
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Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής εργασίες:
Δημιουργική Πρόταση
Δικαιώματα χρήσης φωτογραφιών (για το τηλεοπτικό μήνυμα)
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει:
1. Να δημιουργήσει τρία (3) προσχέδια μηνυμάτων (ραδιοφωνικού και
τηλεοπτικού).
2. Να προχωρήσει σε τελικό σχέδιο των μηνυμάτων, τα οποία θα αποστείλει στα
γραφεία της ΕΣΑμεΑ.
3. Μετά την τελική έγκριση των σχεδίων από την ΕΣΑμεΑ, ο Ανάδοχος οφείλει
να προχωρήσει στην παραγωγή και στην έγκαιρη παράδοση των μηνυμάτων
έως και την καταληκτική ημερομηνία όπως αυτή ορίζεται για τα παραδοτέα
στον πίνακα που ακολουθεί.
4. Να χρησιμοποιήσει το κείμενο που θα δοθεί από το προσωπικό της ΕΣΑμεΑ.
5. Να ακολουθήσει πιστά τους κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε. και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιοχής, ψηφιακούς και web, να προτείνει στην
ΕΣΑμεΑ και να λάβει έγκριση από αυτή. Στην ΕΣΑμεΑ θα δοθεί το πλάνο
μετάδοσης πριν την προβολή των σποτ από τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος στην παρακολούθηση της συμφωνίας με τους σταθμούς σχετικά
με την ημέρα και ώρα μετάδοσης και να στείλει γραπτό απολογισμό στην ΕΣΑμεΑ.
`Τεχνικές Προδιαγραφές Τηλεοπτικού Σποτ:
-

Διάρκεια έως 30 δευτερόλεπτα

-

Τα κείμενα ή οι φράσεις που θα χρησιμοποιηθούν να είναι στα Ελληνικά
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Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-

Η μορφή του παραδοτέου αρχείου, πρέπει να είναι σε μορφή Post
Production δηλαδή το τελικό βίντεο με την δυνατότητα χρήσης
κινηματογραφικών πλάνων ή φωτογραφιών, με διερμηνέα Νοηματικής
και υποτιτλισμό.

-

Τα τηλεοπτικά σποτ θα πρέπει να κατατεθούν σε ψηφιακή μορφή (DVD).
DVD για την ΕΣΑμεΑ και στους σταθμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές Ραδιοφωνικού Σποτ:
-

Διάρκεια έως 30 δευτερόλεπτα

-

Τα κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι στα Ελληνικά

-

Τα ραδιοφωνικά σποτ θα πρέπει να κατατεθούν σε μορφή Audio CD ή
Video CD για την ΕΣΑμεΑ.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1

Αφίσα Πράξης

1 μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης

2

Τρίπτυχο της Πράξης Έντυπο

3 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

3

Τρίπτυχο της Πράξης σε πολλαπλές 4 μήνες από την υπογραφή της
εναλλακτικές μορφές: Προσβάσιμο σύμβασης
Word, Προσβάσιμο PDF, Απλό κείμενο
TXT,

HTML,

ακουστική

(ηχητική)

έκδοση MP3
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Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4

Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπης 5 μήνες από την υπογραφή της
έκδοσης του Τρίπτυχου της Πράξης σε σύμβασης
μορφή braille

5

4

Πινακίδες

προβολής

εκστρατείας

οχήματος 1 μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης

6

4 Banners

2 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

7

Τηλεοπτικό Μήνυμα

8 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

8

Ραδιοφωνικό Μήνυμα

8 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει πιστά τους κανόνες
δημοσιότητας της Ε.Ε. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής του έργου, θα παραλάβει
(τελική παραλαβή) το έργο του Αναδόχου και θα εισηγηθεί στην Εκτελεστική
Γραμματεία για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση
παράτασης του έργου χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Η σύμβαση λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του Παραδοτέου όπως
περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών
15

20PROC006300433 2020-02-17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
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Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο
κοινοπραξία / ένωση.
Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει
στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της
Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν. Νοείται ότι ένας υπεργολάβος
δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1) προσφορές.
Ειδικότερα:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει:


την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
-

-

Εταιρικό προφίλ, τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και
υπηρεσίες, ιστορικό προηγούμενων σχετικών έργων στα
οποία έχει συμμετάσχει.
Εμπειρία σε παραγωγή υλικού προβολής και δημοσιότητας
σε έντυπη και σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές

Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση Ενώσεων
εταιρειών, οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται
σωρευτικά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως
κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης.
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το σύνολο της πληρωμής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση και
παραλαβή του Παραδοτέου.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα
πληρωμής,
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της
Αναθέτουσας Αρχής.
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο
όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων
Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του
Ν.4172/2013.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική
Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής που θα ορίσει
η ΕΣΑμεΑ. Κριτήριο επιλογής θα είναι η βέλτιστη τιμή.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το
σύνολο του έργου. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν σε ενιαίο φάκελο 2
υποφακέλους ως κάτωθι:
Ο υποφάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Έγγραφα και αποδεικτικά, κατά την κρίση του υποψηφίου, από τα οποία θα
προκύπτουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 6. Ειδικά για την
υλοποίηση των έργων θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος τα
κατάλληλα αποδεικτικά υλοποίησης/ολοκλήρωσης (βεβαιώσεις, κλπ.).
Ο υποφάκελος οικονομική προσφοράς, πρέπει να περιλαμβάνει:
Τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά:
1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
2
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ
3
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής
αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις
αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει
μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα
οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και
εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής
τρόπους:
α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη
διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:
ΠΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΕΣΑμεΑ)
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη,
2ος Όροφος,
Υπ’ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για το Υποέργο 3
«Δημοσιοποίηση της Πράξης»»
[Αρ. Πρόσκλησης: 210/17.02.2020
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27η Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 15:00μ.μ.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Ε.Σ.Α.με.Α. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη
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εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που
τη συνοδεύουν.
10.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στην κ. Ν. Αποστολάκη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως
Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.
Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esamea.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚAΣΤΑΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2020.02.17 12:55:53 EET
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