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Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων  
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 8846852 

Fax : 210 8846853  

Ιστοσελίδα: www.imegsevee.gr  

E-mail: info@imegsevee.gr Αθήνα, 24/09/2021 

  Αρ. Πρωτ.12798 

 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για την δημιουργία ψηφιακού υλικού -video 

στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική 

παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με MIS 

5003864 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο με τίτλο 

«Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 

αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων» (κωδικός MIS 5003864), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο αφορά στη συστηματική και 

συνεκτική παρακολούθηση συντελεστών και παραμέτρων του παραγωγικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιείται το Υποέργο 3 «Συντονισμός, διοίκηση, προβολή 

και δημοσιότητα των δράσεων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2 «Οργάνωση  

και υλοποίηση δράσεων προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας της πράξης». Με 

βάση τα παραπάνω και την από 23/9/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, 

το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναζητά προσφορές για την δημιουργία ψηφιακού υλικού-βίντεο για 

την παρουσίαση και προώθηση των βασικών μελετητικών αποτελεσμάτων του έργου.  
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Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι εργασίες που καλείται να υλοποιήσει ο ανάδοχος παρουσιάζονται παρακάτω.  
 

1)Σχεδιασμός και παραγωγή δύο ενημερωτικών/προωθητικών ψηφιακών 

υλικών για τις ετήσιες εκθέσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

Η εργασία αυτή αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή δύο ενημερωτικών 

προωθητικών υλικών για τις ετήσιες εκθέσεις του 2021 και 2022, τα οποία θα 

περιέχουν γραφικά, ήχο και κίνηση.  

Το υλικό που θα αναπτυχθεί αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 35-45 δευτερόλεπτα 

και ο σκοπός του θα είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού για τα επιστημονικά 

πορίσματα/συμπεράσματα της έκθεσης καθώς και η ενημέρωση για το γεγονός της 

παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης στο ευρύ κοινό. 

Υπό αυτή την σκοπιά χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας βασικός κορμός περίπου 30-35 

δευτερολέπτων, στον οποίο θα εμφανίζονται 5-7 περίπου κύρια ερευνητικά πορίσματα 

της έκθεσης που υποδειχθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Δεν θα περιέχει εξωτερικές 

λήψεις/γυρίσματα. Tα κύρια συμπεράσματα θα αποδοθούν στο ψηφιακό υλικό με την 

μορφή δυναμικών (με κίνηση-animation) διαγραμμάτων διάφορων μορφών που θα 

βασίζονται στα δεδομένα των διαγραμμάτων της έκθεσης. 

Για τους σκοπούς προώθησης του γεγονότος της παρουσίασης της έκθεσης στο ευρύ 

κοινό, στον βασικό κορμό του υλικού θα προστεθούν περίπου 5-10 δευτερόλεπτα, με 

σκοπό την ενημέρωση για την τοποθεσία και την ημερομηνία παρουσίασης της ετήσιας 

έκθεσης. Η οπτική προσέγγιση θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με την γενικότερη 

εικόνα και επικοινωνιακή ταυτότητα της έκδοσης της ετήσιας έκθεσης.   Ο ήχος του 

βίντεο θα είναι μια ουδέτερη μελωδία ταιριαστή με την γενικότερη αισθητική του 

υλικού ενώ στα σημεία που αποτυπώνεται μια δυναμική π.χ κινούμενοι αριθμοί μπορεί 

να χρειαστεί και κάποιος χαρακτηριστικός ήχος που να δηλώνει την δυναμική αυτή.  

Η ετήσια έκθεση την στιγμή αυτή βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού, προκειμένου να 

δείτε την ετήσια έκθεση του 2020 η οποία έχει αρκετά κοινά σημεία με την υπό 

διαμόρφωση έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε το link 

https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5

%ce%b9%cf%82/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-

%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82/ekthesi-imegsevee-2020-psifiakos-

metasximatismos-mikres-epixeiriseis/  

Τα ψηφιακό υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης, κατάλληλο για ανάρτηση στα 

κοινωνικά δίκτυα, με λόγο  διαστάσεων 16:9. Ενδέχεται να ζητηθούν 2-3 version του 
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υλικού, οι οποίες θα περιέχουν τμήματα του συνόλου του υλικού αναλόγως του 

κοινού στόχου ή/και του μέσου που θα προβληθεί.  

 

2)Σχεδιασμός και παραγωγή ενός ενημερωτικού/προωθητικού ψηφιακού 

υλικού (video) για τους οδικούς χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων  

Η εργασία αυτή αφορά τον σχεδιασμό ενός ενημερωτικού προωθητικού ψηφιακού 

υλικού για την προώθηση της δράσης του Εργαστηρίου πρόγνωσης και 

παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων που έχει ως βασικό αντικείμενο την 

προετοιμασία Οδικών χαρτών προσαρμογής επαγγελμάτων, τα οποία θα περιέχουν 

γραφικά, ήχο και κίνηση.  

Το υλικό θα έχει διάρκεια περίπου 35-45 δευτερόλεπτα και πρέπει να πληροφορήσει 

το κοινό για τα βασικά στοιχεία της δράσης του Εργαστηρίου και ειδικότερα το 

αντικείμενο, το σκοπό, τα παραγόμενα αποτελέσματα (Οδικοί χάρτες) και τα 

αναμενόμενα οφέλη. Δεν θα περιέχει εξωτερικές λήψεις/γυρίσματα. Tα βασικά 

στοιχεία που πρέπει να προβληθούν θα αποδοθούν στο πολυμεσικό υλικό με την 

μορφή δυναμικών (με κίνηση-animation) διαγραμμάτων και σχημάτων διάφορων 

μορφών καθώς και κειμένου που θα βασίζονται στα περιεχόμενα των μελετών και θα 

υποδειχθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.   

Ο ήχος του ψηφιακού υλικού θα είναι μια ουδέτερη μελωδία ταιριαστή με την 

γενικότερη αισθητική του υλικού ενώ στα σημεία που αποτυπώνεται μια εναλλαγή και 

κίνηση μπορεί να χρειαστεί και κάποιος χαρακτηριστικός ήχος που να δηλώνει την 

εναλλαγή αυτή.  

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του Εργαστηρίου και των οδικών χαρτών 

μπορείτε να δείτε εδώ 

https://imegsevee.gr/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1/parakolouthisi-prognosi-

paragogikou-epixeirimatikou/ergastirio-prognosis-parakolouthisis-anagkwn-kladoi-

epaggelmata/ 

Σημειώνεται ότι οι οδικοί χάρτες θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2021 και ο 

ανάδοχος θα τους έχει στην διάθεση του κατά την φάση του σχεδιασμού. Η οπτική 

προσέγγιση θα πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με την γενικότερη εικόνα και 

επικοινωνιακή ταυτότητα των εκδόσεων των οδικών χαρτών.  

Το ψηφιακό υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης, κατάλληλα για ανάρτηση στα 

κοινωνικά δίκτυα, με λόγο  διαστάσεων 16:9. Ενδέχεται να ζητηθούν 2-3 version του 

υλικού, οι οποίες θα περιέχουν τμήματα του συνόλου του υλικού, αναλόγως του 

κοινού στόχου ή/και του μέσου που θα προβληθεί.  
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ΙΙ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών που περιγράφηκαν θα ξεκινήσει από την 

υπογραφή της σύμβασης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30/06/2022. Τα 

παραδοτέα, ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης τους και η σχετική αμοιβή 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Α/Α Εργασία Παραδοτέο Ενδεικτικός 
χρόνος 
παράδοσης 

Αμοιβή 

1.α Ψηφιακό υλικό για την 

ετήσια έκθεση του 2021 

Αρχείο mp4 
υψηλής ανάλυσης  

Μέχρι 
4/11/2021 

30% του 
συμβατικού 
τιμήματος 

1.β Ψηφιακό υλικό για την 

ετήσια έκθεση του 2022 

Αρχείο mp4 
υψηλής ανάλυσης 

Μέχρι 
30/06/2022 

30% του 
συμβατικού 
τιμήματος 

2. Ψηφιακό υλικό για την 

προώθηση των οδικών 

χαρτών   

Αρχείο mp4 
υψηλής ανάλυσης Μέχρι 

28/02/2022 

40% του 
συμβατικού 
τιμήματος 

 

Σημειώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και δύναται να τροποποιηθεί σε 

συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης του έργου και τις όποιες ειδικές και έκτακτες 

ανάγκες προκύψουν. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα έχει παραδώσει το απαραίτητο υλικό για την 

δημιουργία των βίντεο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία 

παράδοσης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την παράδοση κάθε παραδοτέου 

σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.  

 
 
ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων:  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1 Προφίλ - Παρουσίαση συναφών έργων (portfolio) 60% 

2 Ομάδα έργου - προσόντα, εμπειρία 40% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Κριτήριο Κ1. Προφίλ - Παρουσίαση συναφών έργων (portfolio) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει το αναλυτικό προφίλ του που θα 
περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των τομέων δραστηριότητας και των υπηρεσιών 
του και κατάλογο των κυριοτέρων πελατών του. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιάσει 
αντίστοιχα έργα που υλοποίησε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του (portfolio).  Σε 
περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έντυπη αποτύπωση του portfolio, αυτό μπορεί να 
υποβληθεί σε cd ή usb stick (ηλεκτρονικό portfolio). 

Κριτήριο Κ2. Ομάδα έργου, προσόντα, εμπειρία  

Παρουσίαση της εμπειρίας και των προσόντων των στελεχών που θα εμπλακούν στο 
έργο. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για την 
υλοποίηση του έργου ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους να 
φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε όρους απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Για την απόδειξη των 
παραπάνω θα πρέπει να προσκομιστούν βιογραφικά σημειώματα.  

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 5 βαθμούς στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 
αυξάνεται δε μέχρι τους 10 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το 
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο:  

Συνολική Βαθμολογία = 60% x βαθμολογία κριτηρίου 1 (Προφίλ - Παρουσίαση 
συναφών έργων (portfolio) + 40%  x βαθμολογία κριτηρίου 2 (Ομάδα έργου, 
προσόντα, εμπειρία).  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 5 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 
προηγούμενα, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό 
Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 
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Β = 0,80*(UT/UMAX)+0,20*(BMIN/BK), δηλαδή 

Β = 0,80 * (βαθμός τεχνικής προσφοράς υποψηφίου αναδόχου / βαθμός 
καλύτερης τεχνικής προσφοράς) + 0,20 * (κόστος της χαμηλότερης 
οικονομικής προσφοράς/κόστος της οικονομικής προσφοράς υποψηφίου 
αναδόχου) 

Η πρώτη προσφορά στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη 
με τον μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις για την προσφορά των 
υποψηφίων μέσω τηλεδιάσκεψης.  
 
Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται στις 8.064€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.   
 

 
IV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα 
(επιτηδευματίες) ή νομικά πρόσωπα και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο του έργου.  
 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
1. Τεχνική Προσφορά, η οποία να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο 
σημείο V – Κριτήρια ανάθεσης – αξιολόγηση της παρούσας, δηλαδή: 

Α. Αναλυτικό Προφίλ (τομείς δραστηριότητας/υπηρεσίες, κατάλογος κυριότερων 
πελατών)- Παρουσίαση συναφών έργων (portfolio),  για την κάλυψη του κριτηρίου 
Κ1 

Β. Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, από τα οποία να αποδεικνύονται η 
εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία τους, σχετικά με τις 
απαιτήσεις που αναλαμβάνουν, για την κάλυψη του κριτηρίου Κ2 

3. Οικονομική προσφορά, ήτοι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της 
παρούσας. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
να δηλώνουν ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή 
και ακριβή, β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Με την ανάληψη του έργου και για την υπογραφή της σύμβασης ο οριστικός ανάδοχος 
θα πρέπει να προσκομίσει 1) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 2) 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση που 
το Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου δεν δύναται να εκδώσει το ως άνω 
πιστοποιητικό προσκομίζεται αντ’ αυτού  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 
1599/1986 όπως ισχύει, ότι ο ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, υπό πτωχευτικό 
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συμβιβασμό, υπό αναγκαστική διαχείριση,  υπό εκκαθάριση και 3) Έγγραφο αρμόδιας 
δημόσιας Αρχής (και μέσω taxisnet) από το οποίο να προκύπτουν οι Κωδικοί 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ).  

 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 
αποστείλουν την προσφορά τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση 
info@imegsevee.gr  με απαραίτητη την επιβεβαίωση της λήψης του e-mail από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, μέχρι τις 4/10/2021 αναγράφοντας ως θέμα «Πρόσκληση αναζήτησης  
προσφορών για την δημιουργία ψηφιακού υλικού -video».  

Διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
210 8846852 εσωτ. 325 και στο e-mail info@imegsevee.gr  

 

 

 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

 
 

 
 

Παναγιώτης Ράπτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α Περιγραφή Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α. Τιμή συμπ. 

Φ.Π.Α. 

1 
 

 
 

  

2   

  

3   

  

Σύνολο  
  

 

 

 
 


