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ΘΕΜΑ: Διεπεύνηζη οικονομικόηεπηρ πποζθοπάρ για ηην παποσή ςπηπεζιών
ςποζηήπιξηρ, έπεςναρ και ανάπηςξηρ ζσεδίος επικοινυνίαρ, διάσςζηρ αποηελεζμάηυν
και ζςναθών δπάζευν για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος «TUNE UP - Promoting
multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» ζηο
πλαίζιο ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ INTERREG MED

Ο ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ-ΛΕΤΚΑΔΑ
Έσονηαρ ςπότη:


Σνλ

λ.

4519/2018

(ΦΔΚ

25

Α’/20-02-2018)

«Φνξείο

Γηαρείξηζεο

Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»


Σελ ππ’ αξηζ. TUNE UP (Ref : 5342 | Version : 5 | Approved ζύκβαζε
ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «TUNE UP - Promoting multilevel
governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» ζην πιαίζην
ηνπ επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο INTERREG MED



Σελ ππ αξηζκ. 4Α Απόθαζε ηεο 3εο/28-02-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνύ θόιπνπ-Λεπθάδαο



Σελ θαηαρώξηζε ηνπ πξωηνγελνύο αηηήκαηνο 20REQ006350417 2020-02-26 ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ
(ΚΗΜΓΗ)

πξνζθαιεί

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα

θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο θαη

πξνβαίλεη

ζηε

δηεξεύλεζε ηεο νηθνλνκηθόηεξεο πξνζθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο, έξεπλαο
θαη αλάπηπμεο ζρεδίνπ επηθνηλωλίαο, δηάρπζεο απνηειεζκάηωλ θαη ζπλαθώλ δξάζεωλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «TUNE UP - Promoting

multilevel

governance

for

tuning

up

biodiversity protection in marine areas» ζην πιαίζην ηνπ επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο INTERREG
MED.
θνπόο ηνπ έξγνπ ε δηεξεύλεζε κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηαρείξηζε
ηωλ Θαιάζζηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ (ΘΠΠ) (MPAs-Marine Protected Areas) θαη ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, κε δνθηκέο θαη αμηνπνίεζε ελόο εξγαιείνπ δηαθπβέξλεζεο κε
πνιινύο θνξείο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηωλ ηνπηθώλ ζπκβνιαίωλ Πνηακώλ / Τγξνηόπωλ
πνπ δνθηκάζηεθαλ από ην έξγν INTERREG MED “WETNET”

1.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ/ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Σν έξγν πνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ζε

εμεηδηθεπκέλν Σερληθό ύκβνπιν (Αλάδνρν), ζηνρεύεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
Ακβξαθηθνύ

θόιπνπ-Λεπθάδαο.

(Αλαζέηνπζα

Αξρή)

γηα

ηελ

πινπνίεζε
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θαη

δηαρείξηζε

ζπγθεθξηκέλωλ δξάζεωλ ηνπ Δπξωπαϊθνύ έξγνπ INTERREG MED «TUNE UP - Promoting
multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas».
Σν επηθνηλωληαθό ζθέινο ηνπ έξγνπ ζπληνλίδεηαη από ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνύ
θόιπνπ – Λεπθάδαο θαη ζηνρεύεη ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο δηάρπζεο
ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλωλίαο πνπ εμαζθαιίδεη:
-

πξνζαξκνζκέλε

κεηαθνξά

πιεξνθνξηώλ

πξνο

ηηο

νκάδεο

ζηόρνπο

θαη

ηα

ελδηαθεξόκελα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηνπηθέο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ·
- ζπληνληζκό κε ηελ Κνηλόηεηα MED θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο νξηδόληηαο επηθνηλωλίαο,
δηάδνζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ·
- απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ηωλ απνηειεζκάηωλ πξνο εμωηεξηθνύο παξάγνληεο / δίθηπα /
έξγα ηεο ΔΔ.
Όιεο

νη

δξαζηεξηόηεηεο

επηθνηλωλίαο

ζα

πινπνηεζνύλ

ζύκθωλα

κε

ην

ζρέδην

επηθνηλωλίαο ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάηω ωο παξαδνηέν θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηωλ βαζηθώλ πηπρώλ πνπ πξέπεη λα δηαδνζνύλ, ηελ επηινγή ηωλ δηαύιωλ
επηθνηλωλίαο, ηελ επηθνηλωλία / δηάδνζε ηωλ ζηόρωλ θαζώο θαη ηελ νξγάλωζε / ζπκκεηνρή ζε
δηεζλείο εθδειώζεηο. Η επηθνηλωληαθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη:
- πιηθό πξνώζεζεο θαη δηάδνζεο: ηζηνξία κέζω θνηλωληθώλ κέζωλ, ζπληήξεζε /
ελεκέξωζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ έξγνπ πνπ παξέρεηαη από ην Πξόγξακκα, δηαθεκηζηηθό
πιηθό ζηα αγγιηθά, εμακεληαίν ελεκεξωηηθό δειηίν, εδαθηθό εξγαζηήξην ζε ηνπηθέο γιώζζεο,
θ.α.
Ο δηαζέζηκνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ
24.000,00€ κε ΦΠΑ.
Οη ειάρηζηεο δεηνύκελεο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαζρεζνύλ ζην Φνξέα
Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνύ Κόιπνπ-Λεπθάδαο, ε κνξθή ηωλ παξαδνηέωλ θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο
ηεο θάζε παξερόκελεο ππεξεζίαο, έρνπλ ωο εμήο:

Έηορ

Δίδνο/Τπεξεζία

Παξαδνηέν

2020

D.2.1.1 Communication
plan
D.2.2.2 Material for
Territorial Labs
D.2.2.4 Newsletters
D.2.2.5 Web
communication pack

Φεθηαθό θαη Έληππν
αξρείν
Φεθηαθό θαη Έληππν
αξρείν
Φεθηαθό Αξρείν
Φεθηαθό
Αξρείν
–
Ιζηνζειίδα
–
Λνγαξηαζκνί Κνηλωληθώλ
Γηθηύωλ θιπ
Φεθηαθό Αξρείν
Φεθηαθό Αξρείν
Φεθηαθό Αξρείν

2020
2020
2020

2021
2022
2022

D.2.2.4 Newsletter
D.2.2.3 Project results
D.2.2.4 Newsletter

πλ. Αμία (άλεπ
ΦΠΑ)
1.612,90€

ΦΠΑ

Αμία κε ΦΠΑ

387,10€

2.000,00€

4.032,26€

967,74€

5.000,00€

2.016,13€
8.064,52€

483,87€
1.935,48€

2.500,00€
10.000,00€

1.008,06€
1.612,90€
1.008,06€

241,93€
387,10€
241,93€

1.250,00€
2.000,00€
1.250,00€
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ύλνιν

19.354,83€

4.645,15€

24.000,00€

Αλαιπηηθόηεξα ε κνξθή ηωλ παξαδνηέωλ αλά αληίζηνηρα παξερόκελε ππεξεζία έρεη ωο εμήο:
D.2.1.1 Communication plan
Φεθηαθό Αξρείν (1 αξρείν, παξαδνηέν ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ
ηνπ έξγνπ ή όπωο απηό ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Covid-19) πνπ λα πεξηιακβάλεη ην
επηθνηλωληαθό ζρέδην ηεο παξαπάλω ζύκπξαμεο θαη λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην πιάλν θαη ηηο
ππνρξεώζεηο ηωλ εηαίξωλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
D.2.2.2 Material for Territorial Labs
Φεθηαθά αξρεία ( 11 αξρεία, παξαδνηέα ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ
ηνπ έξγνπ ή όπωο απηό ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Covid-19) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
θαηάιιειεο καθέηεο γηα ηα απαξαίηεηα roll-ups, posters θαη brochures πνπ αθνξνύλ ην έξγν. Οη
καθέηεο ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζα πξέπεη λα δηαηεζνύλ ζηνπο εηαίξνπο
γηα ηξνπνπνηήζεηο ώζηε λα παξαρζνύλ ζηηο αληίζηνηρεο γιώζζεο.
D.2.2.3 Project results
Φεθηαθό Αξρείν (1 αξρείν, παξαδνηέν ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ
ηνπ έξγνπ ή όπωο απηό ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Covid-19) πνπ ζα πεξηγξάθεη ζε κε
ηερληθή γιώζζα ηα θύξηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, ηηο πξαθηηθέο, ηηο εκπεηξίεο θαη πξνηάζεηο
γηα κειινληηθέο πξωηνβνπιίεο, εύθνια θαηαλνεηέο ζην επξύ θνηλό. Σν αξρείν απηό κε ηηο
θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ.
D.2.2.4 Newsletters
Φεθηαθό Αξρείν newsletter (5 αξρεία παξαδνηέα ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σερληθνύ
Γειηίνπ ηνπ έξγνπ ή όπωο απηό ηξνπνπνηεζεί κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Covid-19) γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ζηόρνπ, ηωλ νκάδωλ ζηόρνπ, ηωλ παξαγόκελωλ
απνηειεζκάηωλ θ.α. ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Ο αλαζέηωλ θνξέαο δηαηεξεί ηελ επηινγή ηεο
κεηάθξαζεο ζηηο αληίζηνηρεο γιώζζεο ηωλ εηαίξωλ ηνπ έξγνπ. Σν newsletter ζα απνζηαιεί ζε
ιίζηα παξαιεπηώλ πνπ ζα ππνδείμνπλ νη εηαίξνη.
D.2.2.5 Web communication pack
Φεθηαθή επηγξακκηθή ζειίδα (θηινμελνύκελε ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Interreg MED θαη παξαδνηέα
ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ ηνπ έξγνπ ή όπωο απηό ηξνπνπνηεζεί
κεηά ηελ έιεπζε ηνπ Covid-19) ζπλερώο αλαλενύκελε κε ηηο εμειίμεηο ηνπ έξγνπ θαη ηα
απνηειέζκαηα απηνύ. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ κε ζπλερή ελεκέξωζε
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(story telling) θαη αλάξηεζε κε ηερληθώλ δεδνκέλωλ ηνπ έξγνπ. Κάζε αλάξηεζε ζα παξαπέκπεη
ζηελ ηζηνζειίδα θαζώο θαη ζην hashtag ηνπ έξγνπ. ηα παξαπάλω πξνβιέπεηαη θαη ε
ζπληήξεζε ην ιηγόηεξν γηα έλα (1) έηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ.
2. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
ηε παξνύζα πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο ή
θπζηθά πξόζωπα ή ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο απηώλ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξνρή
ππεξεζηώλ

ππνζηήξημεο,

έξεπλαο

θαη

αλάπηπμεο

ζρεδίνπ

επηθνηλωλίαο

θαη

δηάρπζεο

απνηειεζκάηωλ, νη νπνίνη απαξαίηεηα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάηω:


Απόδεημε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαίωζεο
εθηέιεζεο νινθιεξωκέλωλ επηηπρώο έξγωλ αληίζηνηρνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη
νηθνλνκηθνύ κεγέζνπο κε ηηο αλαθεξόκελεο παξερόκελεο ππεξεζίεο)



Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ



Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηελ
Γεπηέξα 23/03/2020 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ακβξαθηθνύ
θόιπνπ-Λεπθάδαο ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο - Άξηαο, Σει: 2681071919, θ. Βαζηιηθή
Σάιιαξνπ.
Παξαθαινύκε όπωο καο απνζηείιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο.
Ο Ππόεδπορ ηος Φοπέα Διασείπιζηρ
Αμβπακικού κόλπος-Λεςκάδαρ

Κυνζηανηίνορ Κοςηζικόποςλορ
Καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών
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Ηκεξνκελία: …/03/2020
ΠΡΟ: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ-ΛΔΤΚΑΓΑ
Έπγο : «Παποσή ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ, έπεςναρ και ανάπηςξηρ ζσεδίος
επικοινυνίαρ, διάσςζηρ αποηελεζμάηυν και ζςναθών δπάζευν για ηην ςλοποίηζη ηος
έπγος «TUNE UP - Promoting
multilevel governance for tuning up biodiversity
protection in marine areas» ζηο πλαίζιο ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ INTERREG
MED»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζρεδίνπ επηθνηλωλίαο, δηάρπζεο
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλαθώλ δξάζεωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «TUNE UP - Promoting
multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» ζην πιαίζην ηνπ
επξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο INTERREG MED».
πξνζθέξω ηελ ηηκή ηωλ …………………………………………………………………………………………………………..
επξώ (…………….,..….€) ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ λόκηκωλ θόξωλ θαη θξαηήζεωλ.

Ο Πξνζθέξωλ

[ζθξαγίδα - ππνγξαθή]
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