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Αθήνα, 14 Μαπηίος 2019

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 04 / 2019
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ BANNERS ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
«ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ»
Α.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Σν Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ Τπνέξγνπ ηεο Πξάμεο «ΚΑΘΙΔΡΩΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» κε θσδηθό ΟΠ 5003228 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πινπνηεί δξάζεηο ησλ Θεζκώλ «Γιεθνέρ Γίκηςο Νεανικών Κινημαηογπαθικών
Φεζηιβάλ» (ζην εμήο Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.) θαη «Απσαίο Γπάμα: Γιεπιζηημονικέρ και Για-καλλιηεσνικέρ Πποζεγγίζειρ» (ζην
εμήο Α.Γ.Γ.Κ.Π.). Οη δξάζεηο αλά ζεζκό ζα πινπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο πεξηόδνπο: δξάζεηο ζεζκνύ Γ.Γ.Ν.Κ.Φ., από ηηο
30 Μαξηίνπ έσο θαη 13 Ινπλίνπ 2019 θαη δξάζεηο Θεζκνύ Α.Γ.Γ.Κ.Π., από 2 έσο θαη 22 επηεκβξίνπ 2019. ην πιαίζην
απηό, ζα απαηηεζνύλ ππεξεζίεο αναπαπαγωγήρ banners και λοιπού πποωθηηικού ςλικού, ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο
εηδηθόηεξεο πξνδηαγξαθέο αλά είδνο:
ΚΩΓ

Δίδορ

Α.1.

Banner εξωηεπικού σώπος
(1 ζέκα γηα ην Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.)

207 εθ. x 670 εθ.

1

Α.2.

Folder ζςνεδπίος με θήκη ένθεζηρ
ενηύπος Α4 & μπλοκ 30 θύλλων
(Θεζκόο Γ.Γ.Ν.Κ.Φ., θάζεην)

23 εθ. x 33 εθ.,
ξάρε 2 εθ.

400

Α.3.

Banners εζωηεπικού σώπος
(2 ζέκαηα γηα ην Θεζκό Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.)

200 εθ. x 80 εθ.

4

Α.4.

Σζάνηερ ζςνεδπίος με σεπούλια για
ηον ώμο
(1 ζέκα - Θεζκόο Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.)

38 εθ. x 42 εθ.

100

Α.5.

Banner εξωηεπικού σώπος
(1 ζέκα - Θεζκόο Α.Γ.Γ.Κ.Π.)

207 εθ. x 670 εθ.

1

23 εθ. x 33 εθ.,
ξάρε 2 εθ.

150

38 εθ. x 42 εθ.

100

200 εθ. x 80 εθ.

4

Α.6.
Α.7.
Α.8.

Folder ζςνεδπίος με θήκη ένθεζηρ
ενηύπος Α4 & μπλοκ 30 θύλλων
(Θεζκόο Α.Γ.Γ.Κ.Π. Forum, θάζεην)
Σζάνηερ ζςνεδπίος με σεπούλια για
ηον ώμο
(1 ζέκα - Θεζκόο Α.Γ.Γ.Κ.Π.)
Banners εζωηεπικού σώπος
(4 ζέκαηα γηα ην Θεζκό Α.Γ.Γ.Κ.Π.)

Γιαζηάζειρ

Ποζόηηηα

Ππόζθεηα ζηοισεία
δηάηξεηνο κνπζακάο, αδηάβξνρνο,
κία εθηππσκέλε όςε, ηεηξαρξσκία,
κε κεηαιιηθά κπνπληνύδηα & καλίθηα,
γηα εμσηεξηθή πξόζνςε (*1)
κία εθηππσκέλε όςε (εκπξόζζηα),
δηρξσκία, είδνο ραξηηνύ: mat, βάξνο
ραξηηνύ 350gr
κία εθηππσκέλε όςε, ηεηξαρξσκία,
πεξηιακβάλεηαη ν κεραληζκόο
ζηήξημεο γηα θάζε banner
πθαζκάηηλε135gr/m2, βακβαθεξή
εθξνύ, 4ρξσκε εθηύπσζε ζηε κία
όςε
δηάηξεηνο κνπζακάο, αδηάβξνρνο,
κία εθηππσκέλε όςε, ηεηξαρξσκία,
κε κεηαιιηθά κπνπληνύδηα & καλίθηα,
γηα εμσηεξηθή πξόζνςε (*1)
κία εθηππσκέλε όςε (εκπξόζζηα),
δηρξσκία, είδνο ραξηηνύ: mat, βάξνο
ραξηηνύ 350gr
πθαζκάηηλε135gr/m2, βακβαθεξή
εθξνύ, 4ρξσκε εθηύπσζε ζηε κία
όςε
κία εθηππσκέλε όςε, ηεηξαρξσκία,
πεξηιακβάλεηαη ν κεραληζκόο
ζηήξημεο γηα θάζε banner

(*1): γηα ηα banner εμσηεξηθνύ ρώξνπ (ζα εθηππσζνύλ ζε δηάηξεην κνπζακά) επηζπλάπηεηαη ζρέδην.
1

Παπαδοηέα ηος Αναδόσος:
-

Σα σο αλσηέξσ είδε ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ από ηνλ αλάδνρν ζηελ έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο κέρξη ηηο αθόινπζεο
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο αλά θσδηθό:

-

Α.1: έσο θαη 8/5/2019 – Α.2: έσο θαη 4/6/2019 – Α.3: έσο θαη 4/6/2019 – Α.4: έσο θαη 4/6/2019 – Α.5: έσο θαη
31/7/2019 – Α.6: έσο θαη 28/8/2019, – Α.7: έσο θαη 28/8/2019, – Α.8: έσο θαη 28/8/2019.

-

Σν αληηθείκελν ηνπ αλαδόρνπ ζα νινθιεξσζεί ζηαδηαθά κέζα ζε πεξίπνπ 5 κήλεο από ηελ αλάζεζε θαη
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεη έγθαηξα θάζε επηκέξνπο εξγαζία πνπ
εκπίπηεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα
ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ
ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο

Β.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν. Γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζ’ απαηηεζεί θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Η ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ ζα αλέιζεη ζπλνιηθά κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 1.500,00 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί. Σν
πνζό απηό πεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Η εμόθιεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 15 εκεξώλ από ηελ
νινθιήξσζε ησλ παξαδόζεσλ κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ αλάδνρν ηνπ ηζόπνζνπ Σηκνιόγηνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ θαη
αθνύ πξνεγνπκέλσο ζα έρεη νινθιεξσζεί από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ιδξύκαηνο ε δηαδηθαζία πιήξνπο
πηζηνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ - παξαδνηέσλ.
Γ.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ 26η Μαπηίος
2019 και ώπα 14.00. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ θαηάζεζε θαθέινπ ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο
(Πεηξαηώο 206, 177 78 Σαύξνο - Ιζόγεην, Γξαθείν Τπνδνρήο), θαζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη ώξεο
10.00 – 14.00.
ηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ν ηίηινο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, θαζώο
επίζεο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ (νλνκαηεπώλπκν επσλπκία, έδξα, ΑΦΜ, θαη πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο). Αλ δελ αλαγξάθεηαη ζην θάθειν ν ηίηινο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο, ηόηε ν ππνςήθηνο
απνθιείεηαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. ην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη όια ηα ζηνηρεία, θαη
δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα ηεθκεξηώλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία θαη
επάξθεηα. Σέινο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ, ν θάθεινο ππνςεθηόηεηαο ζεσξείηαη ηειηθόο θαη δελ επηδέρεηαη νηαζδήπνηε
αιιαγήο.
Η λόκηκε εθπξόζσπνο ηνπ Ιδξύκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από METAXIA TSIRTAVI
Ημερομηνία: 2019.03.14 13:12:03 EET

Μεηαμία Σζηξηαβή
Αληηπξόεδξνο Γ.. θαη Γεληθή Γηεπζύληξηα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΥΔΓΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ BANNER
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