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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016, ΤΗΣ ΓΓΠΠ.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την
προσφορά του έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. εγγράφως σε κλειστό
φάκελο στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος,
Γραφείο 507, ΤΚ 10563, Αθήνα, που αφορά στην παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
ενημερωτικού μηνύματος εν όψει της χειμερινής περιόδου 2015-2016 και με σκοπό την
ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για οδηγίες αυτοπροστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα
(πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετός και θυελλώδεις άνεμοι). Τα σενάρια των εν λόγω μηνυμάτων
καθώς και κατευθύνσεις επί του δημιουργικού, θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους Αναδόχους,
από την αρμόδια Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων.
(Πληροφορίες: Μητσοπούλου Νίκη, τηλ: 213-1510124- Κραμπή Ειρήνη, τηλ: 213-1510166). Τα εν
λόγω μηνύματα εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στα κοινωνικά μηνύματα και στη
σχετική νομοθεσία περί ατελούς προβολής τους από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατόπιν
έγκρισης τους από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και δύνανται να έχουν διάρκεια
από 35 έως 45 δευτερόλεπτα.
Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να καταθέσει πρόταση η οποία να ανταποκρίνεται στις
οικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας και να αφορά στη βέλτιστη δυνατή
οπτικοποίηση πρωτότυπου σεναρίου. Στο χρονικό όριο παράδοσης των τελικών προϊόντων θα
πρέπει να συνυπολογιστεί ικανός χρόνος προς όφελος της ενημέρωσης της ιεραρχίας καθώς και
της ακόλουθης ενσωμάτωσης διορθώσεων των τελικών προϊόντων που μπορεί να προκύψουν
κατόπιν αυτής.
Τα τελικά προϊόντα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν πνευματικά προϊόντα ή εργασία τρίτων
(μουσικό θέμα, εικόνες κ.α) που να παράγουν περαιτέρω απαίτηση πνευματικών δικαιωμάτων εις
βάρος της Γ.Γ.Π.Π. πέραν αυτής που θα συμπεριληφθεί στο τελικό κόστος παραγωγής τους.
Περαιτέρω απαιτείται η εξασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής, χρήσης και
τροποποίησης των τελικών προϊόντων υπέρ της Γ.Γ.Π.Π.

Ισχύς Προσφοράς: Για δύο μήνες από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Στις προσφορές που
θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
Διαδικασία Προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά. Ανώτατο ποσό προσφοράς έως 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την
αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φ.Π.Α. θα
βαρύνει τη ΓΓΠΠ.
Ημερομηνία Παράδοσης: Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο
χρόνος παράδοσης των τελικών προϊόντων, ο οποίος θα είναι εντός του τρέχοντος έτους.
Υποβολή Προσφορών: Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα
11.00 π.μ, με αποδεικτικό παραλαβής (Αρμόδιος Παραλαβής Προσφορών: κα Λυβιάκη Μαρία Αν.
Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού & Διαχείρισης Υλικού) Στοιχεία επικοινωνίας για
πληροφορίες: Λυβιάκη Μαρία, γραφείο 507, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, ΤΚ 10563 Αθήνα, τηλ:
213-1510116, e-mail:mlyviakh@civilprotection.gr, Λαζαρίδου Θεοδώρα, γραφείο 507,
Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, ΤΚ 10563 Αθήνα,
τηλ: 213-1510144, email:dlazaridou@civilprotection.gr

