ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τμήμα Τουρισμού

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2020

MEΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

CPV: 22140000-3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30 /06/2020

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Χ. Μητράκος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
CPV: 22140000-3
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης : 5/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τουριστικού εντύπου σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά)
για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2020, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 14.880,00€,( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ24%).
Η προμήθεια προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2020 το
οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 13/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για το οποίο ο ΕΟΤ
παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του με το 1197/17-2-2020 έγγραφό του
Η προμήθεια τουριστικού εντύπου είναι αναγκαία για την προβολή του Δήμου σε διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις, για την πληροφόρηση των επισκεπτών του αλλά και για χρήση σε διάφορες
εκδηλώσεις (πολιτιστικές –αθλητικές κλπ).
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6611.003 με τίτλο «Προμήθεια εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού
προβολής» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σπάρτης.

Σπάρτη 30 / 06 / 2020
Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 30 / 06 / 2020
Η Προϊστ/νη Δ/νσης Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης

Χρήστος Μητράκος

Βιργινία Κοντογεωργάκου
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Αρ. Μελέτης : 5/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α

1

Είδος Προμήθειας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
 Γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά
 Αριθμός σελίδων: 150+εξώφυλλα
 Μέγεθος: 11,7x22 εκ.
 Εκτύπωση: τετράχρωμη
 Τύπος χαρτιού (εσωτερικό): illustration 150 γρ.
 Τύπος χαρτιού (εξώφυλλο) :Βέλβετ 300 γρ. με
γυαλιστερή πλαστικοποίηση
 Βιβλιοδεσία: κολλητό με ράχη
 Περιεχόμενα: α)ΙΣΤΟΡΙΑ (Ιστορικά στοιχεία του Δήμου
κατά εποχές, ιστορικές προσωπικότητες κ.α.)
β)ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ (Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,
μουσεία, συλλογές, μοναστήρια κλπ, χωρισμένα ανά
ενότητα) γ)ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (φυσική
ομορφιά, μονοπάτια, πεζοπορία, κλπ) δ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (οι πιο σημαντικές εκδηλώσεις του
Δήμου οι οποίες έχουν περιοδικότητα), ε)ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (τα σημαντικότερα
τοπικά προϊόντα και πιάτα) και στ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τηλ. Δ.Υπηρεσιών, συλλόγων, κλπ)

μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

τεμάχια

6.000

Το τουριστικό έντυπο θα πρέπει να προτείνει στον επισκέπτη χαρακτηριστικά θεματικά οδοιπορικά
και εμπειρίες στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης. Με αυτό τον τρόπο, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, η
ιστορία, οι παραδόσεις, η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, τα έθιμα, τα σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, το φυσικό περιβάλλον, οι εκδηλώσεις (πολιτιστικές, αθλητικές κλπ) που είναι
συνυφασμένες με την περιοχή, και κάθε άλλη προσφορά της περιοχής, μεταδίδεται στον επισκέπτη
με τρόπο χρηστικό και πρακτικό, σε μία συνολική έκδοση.
Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση:
 του σχεδιασμού του εντύπου
 της συγγραφής και επιμέλειας των κειμένων
 της λήψης, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας των φωτογραφιών που θα χρησιμοποιηθούν
και οι οποίες θα είναι απαλλαγμένες από δικαιώματα τρίτων.
 της σελιδοποίησης
 της μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα από πιστοποιημένο μεταφραστή.
 της εκτύπωσης του εντύπου
 της μεταφοράς του εντύπου σε χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο Σπάρτης

To τουριστικό έντυπο, θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης 300dpi
(pdf) καθώς και σε μορφή για χρήση στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου (e-book ή pdf) που
να είναι εύκολη η ανάγνωσή του από τον χρήστη από οποιοδήποτε μέσο διαθέτει.
Μετά την παραλαβή του εντύπου τα πνευματικά δικαιώματα του θα ανήκουν αποκλειστικά στο
Δήμο Σπάρτης.
Το τουριστικό έντυπο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Νόμου
4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α/30-7-2014), της με αριθμ.16536/28-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΓΧ469ΗΙΖ-1ΡΥ)
απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με την οποία εγκρίνεται η ταυτάριθμος εγκύκλιος
του Υπουργείου Τουρισμού. Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον προκύψει ανάγκη
τροποποιήσεων, ώστε τα παραδοτέα να τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές που
αναφέρονται στο νομικό πλαίσιο, αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς
επιπλέον δικαίωμα αμοιβής και μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα οριστεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

Σπάρτη 30 / 06 / 2020
Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 30 /06 / 2020
Η Προϊστ/νη Δ/νσης Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης

Χρήστος Μητράκος

Βιργινία Κοντογεωργάκου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
CPV: 22140000-3
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης : 5/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

Περιγραφή
προμήθειας
Τουριστικό έντυπο του
Δήμου Σπάρτης σε δύο
γλώσσες (ελληνικά
αγγλικά)

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος
χωρίς ΦΠΑ

τεμάχια

6.000

2,00€

Σύνολο

12.000.00€

ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας

12.000,00€

ΦΠΑ 24%

2.880,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.880,00€
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Αρ. Μελέτης : 5/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τουριστικού εντύπου του Δήμου
Σπάρτης σε δύο γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά) για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του Δήμου
Σπάρτης , ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.880,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
o N.3463/06 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αρθ.209:
«Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως ισχύει.
o Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», αρθ.72:
«Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.
o Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών»
Άρθρο 3ο:
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το Συμφωνητικό
2. Η Τεχνική έκθεση
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές
4. Ο Προϋπολογισμός
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο
Τρόπος διενέργειας - εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 5ο
Τεχνικές ικανότητες & εξοπλισμός
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και τον απαραίτητο εξοπλισμό που
απαιτείται για, άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση της σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 7ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση για τα είδη της προμήθειας.
Άρθρο 8ο
Χρόνος εκτέλεσης
Η προμήθεια θα εκτελεστεί μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή προμηθειών
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και στα σημεία που
θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο Ν.4412/2016.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου ύστερα από ειδοποίηση του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Άρθρο 10ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του ορίζεται,
κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται
έκπτωτος από την εργολαβία.
Άρθρο 11ο
Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο
προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της
υπηρεσίας. Για την επίλυση διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 12ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά
την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 13ο
Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη των
υπολοίπων άρθρων που αφορούν την πληρωμή και περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
Άρθρο 14ο
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά στοιχεία προσφοράς
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες
λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές απορρίπτονται.
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