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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: Β.Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ Τ.Κ:115 21
Πληροφορίες: Ε. Αδαμάκη
Τηλέφωνο:2132039742
e-mail: promith.adamaki@ekka.org.gr

αθήνα 12-11-2021
πρωτ. 9957

Προς:-Νίκο Βασιλόπουλο
Email: info@anav-productions.gr
n.vasilopoulos@hotmail.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: Φωτογράφιση πρωτοτύπων σχεδίων οικοτεχνίας, τάπητες, κιλίμια και ταπισερί.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για
τη φωτογράφιση πρωτοτύπων σχεδίων οικοτεχνίας, που αφορά 180 τάπητες, 82 κιλίμια και 30
ταπισερί, προκειμένου να συγκεντρωθεί το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για την πώληση και την
έκθεση στα μουσεία (απόφαση Δ.Σ 41η/21-10-2021 ΑΔΑ 6Ω7Γ469Η2Α-3ΥΚ), σύμφωνα με τα άρθρα
118 & 120 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, που
επισυνάπτονται .
Απόφαση δέσμευσης πίστωσης Αρ. Πρωτ. 9493/1-11-2021 ΑΔΑ Ω1Ζ8469Η2Α-89Η, Α/Α 583 σε
βάρος του ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού του ΕΚΚΑ οικονομικού έτους 2021.
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ημερομηνία & τρόπος υποβολής προσφοράς
Παρακαλούμε την υποβολή σχετικής προσφοράς για τα ανωτέρω μέχρι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021
και ώρα 13.00μ.μ, στα γραφεία (πρωτόκολλο) του ΕΚΚΑ (Δ/νση: Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ , ΤΚ
115 21 Αμπελόκηποι - Αθήνα) είτε με αποστολή e-mail στο promith.adamaki@ekka.org.gr.
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προσφοράς
α. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας σφραγισμένο και υπογεγραμμένο με συμπληρωμένη τη στήλη της
αποδοχής (ΝΑΙ)
β. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Για την απόδειξη
της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την
Α.Α.Δ.Ε.
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την προσφορά .
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Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για δέκα πέντε
(15) ημέρες.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς στους οποίους
υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του
οφειλή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει και ν’ ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις, όπως αυτές
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Το τιμολόγιο θα εκδοθεί «επί πιστώσει» και θα εξοφληθεί μετά την οριστική παραλαβή από την
αρμόδια Ε.Π.Π.Ε.
Στο καθαρό ποσό του τιμολογίου γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στα αναγραφόμενα τηλέφωνα ή e-mail όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00
έως 14:00.

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Δρ. ΄Αρτεμις Αναγνώστου Δεδούλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο υπεύθυνος υπάλληλος
Δημήτριος Σούφλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΤΑΠΗΤΕΣ / ΚΙΛΙΜΙΑ κλπ)
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΜΕΡΑ
Η φωτογράφηση που θα ληφθεί θα πρέπει να γίνει
με χρήση ψηφιακής κάμερας υψηλής ανάλυσης
(DSLR) υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας.
ΓΩΝΙΑ ΛΗΨΗΣ

PRATICABILE (ΑΠΟ ΨΗΛΑ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ)

ΦΑΚΟΙ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΠΟΔΑ, ΠΟΜΠΟΙ ΦΛΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΘΕΙ Η ΛΗΨΗ
ΦΩΤΑ, ΦΙΛΤΡΑ, ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ,
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ κ.λπ.
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (USB)
ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΕ:
- ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ 20
megapixels)
- ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (2 megapixels)
ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ
ΣΤΟ ΕΚΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

BACK UP ΑΡΧΕΙΟ

EΠΙΠΛΕΟΝ

•

Η φωτογράφηση θα γίνει στο χώρο που
βρίσκονται τα είδη και θα διαμορφωθεί από
τον ανάδοχο, με τον κατάλληλο εξοπλισμό
και φωτισμό που διαθέτει. Στη συνέχεια θα
πρέπει
να
υπάρχει
η
δυνατότητα
επεξεργασίας εικόνας με λογισμικό έτσι ώστε
να αναδεικνύονται το σχέδιο και οι
χρωματισμοί του κάθε χαλιού, όπως
είναι στην πραγματικότητα.

•

Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καθαρές,
ευδιάκριτες και να αποδίδουν τα φυσικά
χρώματα χωρίς να υπάρχει κορεσμός
χρωμάτων και χωρίς σκιάσεις

ΑΠΟΔΟΧΗ

ΑΔΑ: ΩΣΗΣ469Η2Α-54Π

21PROC009525435 2021-11-12
•

Η φωτογραφίες θα συνοδεύονται με τίτλο με
τον οποίο συνδέεται το είδος.

Τα προς φωτογράφιση είδη είναι:
60 κιλίμια, εμβαδού 1 τ.μ. -3,5 τ.μ.
22 κιλίμια, εμβαδού 3,6 τ.μ. – 7 τ.μ.
60 τάπητες περίπου, εμβαδού 1 τ.μ. - 3,5 τ.μ.
60 τάπητες περίπου, εμβαδού 3,6 τ.μ. - 5,5 τ.μ.
60 τάπητες περίπου, εμβαδού 5,6 τ.μ. - 8 τ.μ.
30 ταπισερί, εμβαδού 5τ.μ. – 8 τ.μ.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : έως 15 εργάσιμες ημέρες

Για την εταιρεία
………………………………….
Σφραγίδα – υπογραφή

