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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 05 / 2019
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΣΙΑΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
«ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ»
Α.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Τν Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ Υπνέξγνπ ηεο Πξάμεο
«ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ», ε νπνία έρεη εληαρζεί
ζην Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠΣ 5003228 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πινπνηεί δξάζεηο ησλ Θεζκψλ «Γιεθνές Γίκησο Νεανικών
Κινημαηογραθικών Φεζηιβάλ» (ζην εμήο Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) θαη «Αρταίο Γράμα: Γιεπιζηημονικές και Για-καλλιηετνικές
Προζεγγίζεις» (ζην εμήο Α.Δ.Δ.Κ.Π.). Οη δξάζεηο αλά Θεζκφ ζα πινπνηεζνχλ ζηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο: δξάζεηο
Θεζκνχ Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., απφ ηηο 30 Μαξηίνπ έσο θαη 13 Ινπλίνπ 2019 θαη δξάζεηο Θεζκνχ Α.Δ.Δ.Κ.Π., απφ 2 έσο θαη 22
Σεπηεκβξίνπ 2019. Σην πιαίζην απηφ, ζα απαηηεζνχλ σπηρεζίες εζηίαζης ζχκθσλα κε ην αθφινπζα αλαιπηηθά
ζηνηρεία:
Ι. 2η Γιεθνής σνάνηηζης Fest of Fests ηοσ Θεζμού Γ.Γ.Ν.Κ.Φ.
i. Τφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο: Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, Ταχξνο 17778
ii. Ηκέξεο, ψξεο, είδνο θαη πεξηερφκελν παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο:
-

Κπξηαθή, 9 Ινπλίνπ 2019
ψξεο 19.00 – 20.30 πιήξεο δείπλν ζε κπνπθέ γηα 30 άηνκα

-

Δεπηέξα 10 Ινπλίνπ 2019
ψξεο 09.45 – 13.00 θαη 15.00 – 16.00 παξνρή θαθέ θίιηξνπ – ρπκψλ γηα 150 άηνκα
ψξεο 14.00 – 16.00, ειαθξχ γεχκα ζε κπνπθέ γηα 65 άηνκα
ψξεο 18.30 – 20.00, πιήξεο δείπλν ζε κπνπθέ γηα 35 άηνκα

-

Τξίηε 11 Ινπλίνπ 2019
ψξεο 10.00 – 13.00, παξνρή θαθέ θίιηξνπ – ρπκψλ γηα 100 άηνκα
ψξεο 14.00 – 16.00, ειαθξχ γεχκα ζε κπνπθέ γηα 65 άηνκα
ψξεο 18.30 – 20.00, πιήξεο δείπλν ζε κπνπθέ γηα 35 άηνκα

-

Τεηάξηε 12 Ινπλίνπ 2019
ψξεο 10.00 – 13.00, παξνρή θαθέ θίιηξνπ – ρπκψλ γηα 100 άηνκα
ψξεο 14.00 – 16.00, ειαθξχ γεχκα ζε κπνπθέ γηα 65 άηνκα
ψξεο 20.30 – 21.30, πιήξεο δείπλν ζε κπνπθέ γηα 35 άηνκα

-

Πέκπηε 13 Ινπλίνπ 2019
ψξεο 10.00 – 13.00 παξνρή θαθέ θίιηξνπ – ρπκψλ γηα 100 άηνκα
ψξεο 14.00 – 16.00, ειαθξχ γεχκα ζε κπνπθέ γηα 65 άηνκα
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iii. Λνηπά ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε θαη ππνβνιή ηεο πξφηαζεο
- ζηελ πξφηαζε πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην
ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ κελνχ γηα φια ηα γεχκαηα θαη ηα δείπλα.
-

ζηελ παξνρή θαθέ – ρπκψλ ζα πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαη ε παξνρή λεξνχ θαη ζπλνδεπηηθψλ
βνπηεκάησλ (ελδεηθηηθά: θνπινπξάθηα, ή/θαη θέηθ, ή/θαη άιια πξνηεηλφκελα είδε).
γηα ην ζχλνιν ησλ σο αλσηέξσ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ην
αλαγθαίν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαγθαία πιήξε πιηθν-ηερληθή ππνδνκή,
ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηεο πξφηαζεο (ελδεηθηηθά:
ξνηφληεο, θαξέθιεο, πηάηα, πνηήξηα, καραηξνπήξνπλα, δίζθνη, εζηίεο, θιπ.) Τν Ίδξπκα ζα δηαζέζεη ηνπο
αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε γεπκάησλ θαη δείπλσλ.

ΙΙ. Γράζεις ηοσ Θεζμού Α.Γ.Γ.Κ.Π.
i. Τφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο: Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, Πεηξαηψο 206, Ταχξνο 17778
ii. Ηκέξεο, ψξεο, είδνο θαη πεξηερφκελν παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο:
- Τξίηε 10 Σεπηεκβξίνπ 2019, εγκαίνια έκθεζης
Ώξεο 19.00 – 21.30, παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο κε ιεπθφ θξαζί γηα 300 άηνκα.
Γηα ελδερφκελε αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ησλ εγθαηλίσλ ν αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί ην αξγφηεξν σο
15/7/2019.
- Δχν ζπλερφκελεο εκέξεο εληφο ηνπ 1νπ δεθαπελζήκεξνπ Σεπηεκβξίνπ 2019, διεθνές Forum
Γηα ηηο νξηζηηθέο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ Forum ν αλάδνρνο ζα ελεκεξσζεί ην αξγφηεξν σο 15/7/2019.
Ώξεο 10.00 – 17.00, παξνρή θαθέ θίιηξνπ – ρπκψλ γηα 120 άηνκα αλά εκέξα.
iii. Λνηπά ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε θαη ππνβνιή ηεο πξφηαζεο
- ε παξνρή ηνπ ιεπθνχ θξαζηνχ ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε δηαθαλή
πιαζηηθά πνηήξηα πςειήο πνηφηεηαο θαη φρη ζε γπάιηλα. Σηελ πξφηαζε ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη
ζπλνδεπηηθά κε ηελ παξνρή θξαζηνχ.
- ζηελ παξνρή θαθέ – ρπκψλ πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαη ε παξνρή λεξνχ θαη ζπλνδεπηηθψλ
βνπηεκάησλ (ελδεηθηηθά: θνπινπξάθηα, ή/θαη θέηθ, ή/θαη άιια πξνηεηλφκελα είδε).
- γηα ην ζχλνιν ησλ σο αλσηέξσ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ην
αλαγθαίν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαγθαία πιηθν-ηερληθή ππνδνκή, ιεπηνκεξήο
πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν ηεο πξφηαζεο.
Παραδοηέα ηοσ Αναδότοσ:
- Οη σο αλσηέξσ δεηνχκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη λα παξαδνζνχλ θαηά ηηο σο
αλσηέξσ εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηφζν ηεο 2εο Δηεζλνχο Σπλάληεζεο Fest of Fests ηνπ Θεζκνχ Δ.Δ.Ν.Κ.Φ, φζν θαη
ησλ δξάζεσλ ηνπ Θεζκνχ Α.Δ.Δ.Κ.Π.
-

Τν αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ ζα νινθιεξσζεί ζε δχν θάζεηο θαη ζπλνιηθά ζε δηάζηεκα πεξίπνπ 5 κελψλ απφ ηελ
αλάζεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεη έγθαηξα θάζε επηκέξνπο εξγαζία πνπ ηπρφλ εκπίπηεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ θαηαιεθηηθέο
εκεξνκελίεο.

Β.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ησλ δεηνχκελσλ
ππεξεζηψλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Θα αμηνινγεζνχλ ηδίσο ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο
δηεζλείο δηνξγαλψζεηο πςεινχ θχξνπο, θαζψο επίζεο ην πεξηερφκελν θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ αλαιπηηθνχ
κελνχ γηα ηα ειαθξηά γεχκαηα θαη ηα δείπλα. Επίζεο, λα ιεθζεί ππφςε φηη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζ’
απαηηεζεί θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ, θαζψο επίζεο θαη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ζε ηζρχ.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
2

Η κέγηζηε πξνβιεπφκελε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ σο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ ππεξεζηψλ
(Α.Ι+Α.ΙΙ) πξνυπνινγίδεηαη ζε 7.000,00 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί. Τν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο λφκηκεο
θξαηήζεηο. Η εμφθιεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη’ αλαινγία εληφο 15 εκεξψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κίαο εθ ησλ
δχν θάζεσλ, κεηά απφ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πιήξνπο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ - παξαδνηέσλ απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη αθνχ ζα έρεη πξνεγεζεί ε
πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ ηζφπνζσλ Τηκνινγίσλ Παξνρήο Υπεξεζηψλ θαη θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε ηζρχ.
Γ.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 26η Μαρηίοσ
2019 και ώρα 14.00.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ θαηάζεζε θαθέινπ ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο (Πεηξαηψο 206, 177
78 Ταχξνο - Ιζφγεην, Γξαθείν Υπνδνρήο), θαζεκεξηλά απφ Δεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη ψξεο 10.00 – 14.00.
Σηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν ηίηινο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Ελδηαθέξνληνο, θαζψο
επίζεο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ (επσλπκία, έδξα, ΑΦΜ, θαη αξκφδην πξφζσπν κε πιήξε ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο). Αλ δελ αλαγξάθεηαη ζην θάθειν ν ηίηινο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Ελδηαθέξνληνο, ηφηε ν ππνςήθηνο
απνθιείεηαη απηνκάησο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Σην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη απαξαηηήησο θνξνινγηθή
θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ, θαζψο επίζεο θαη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ζε ηζρχ. Εθφζνλ δελ πεξηέρνληαη,
ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απηνκάησο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Επίζεο ζην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαη
φια ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα δεηνχκελα πξνζφληα, ηελ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη νη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ γηα
επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Τέινο, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζεσξείηαη ηειηθφο θαη
δελ επηδέρεηαη νηαζδήπνηε αιιαγήο.
Η λφκηκε εθπξφζσπνο ηνπ Ιδξχκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από METAXIA TSIRTAVI
Ημερομηνία: 2019.03.14 13:28:06 EET

Μεηαμία Τζηξηαβή
Αληηπξφεδξνο Δ.Σ. θαη Γεληθή Δηεπζχληξηα
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