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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 06 / 2019
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ
«ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ»
Α.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Τν Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ Υπνέξγνπ ηεο Πξάμεο
«ΚΑΘΙΔΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΘΔΜΩΝ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ», ε νπνία έρεη
εληαρζεί ζην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» κε θσδηθό ΟΠΣ 5003228 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από
ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, πινπνηεί δξάζεηο ησλ Θεζκώλ «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 Θεζκό ζα πινπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο πεξηόδνπο: δξάζεηο
Θεζκνύ Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., από ηηο 30 Μαξηίνπ έσο θαη 13 Ινπλίνπ 2019 θαη δξάζεηο Θεζκνύ Α.Δ.Δ.Κ.Π., από 2 έσο θαη 22
Σεπηεκβξίνπ 2019. Σην πιαίζην απηό, ζα απαηηεζνύλ σπηρεζίες διερμηνείας, ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα δεδνκέλα:
i. Τόπνο δηεμαγσγήο: Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο, αίζνπζα: Κηλεκαηνγξάθνο
ii. Ηκέξεο θαη ώξεο δηεμαγσγήο:
- Θεζκόο Δ.Δ.Ν.Κ.Φ., 2η Γιεθνής σνάνηηζη Fest of Fests, 1ε εκέξα, Δεπηέξα 10 Ινπλίνπ 2019, ώξεο
10.00 – 16.00 (πεξηιακβάλνληαη ηα αλαγθαία δηαιείκκαηα).
- Θεζκόο Α.Δ.Δ.Κ.Π., δηήκεξν Δηεζλέο Forum κε ζέκα Αξραίν Δξάκα & Πνιηηηθέο Επηζηήκεο. Θα ιάβεη ρώξα
εληόο ηνπ 1νπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2019 θαη νη νξηζηηθέο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνύλ ζηνλ
αλάδνρν ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 Ινπιίνπ. Ώξεο 11.00–19.00 (πεξηιακβάλνληαη ηα αλαγθαία δηαιείκκαηα).
iii. Είδνο δηεξκελείαο: ηαπηόρξνλε
iv. Γισζζηθόο ζπλδπαζκόο: αγγιηθά – ειιεληθά – αγγιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σο αλσηέξσ.
Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ όςε όηη ην Ι.Μ.Κ. ζα δηαζέζεη ηηο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο ηαπηόρξνλεο δηεξκελείαο κε ηνλ
πιήξε ζρεηηθό εμνπιηζκό (θακπίλα 2 ζέζεσλ πιήξσο ερνκνλσκέλε, πιήξεο κεηαθξαζηηθό ζύζηεκα). Επίζεο, ην Ι.Μ.Κ.
ζα παξάζρεη έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν επαξθή ελεκέξσζε σο πξνο ην ππόβαζξν ηεο δηεξκελείαο, πξνθεηκέλνπ νη
δηεξκελείο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ (ζεκαηηθέο ηεο 2εο Δηεζλνύο Σπλάληεζεο Fest of Fest,
ηνπ Forum, νξνινγία, θιπ.).
Παραδοηέα ηοσ Αναδότοσ:
- Οη σο αλσηέξσ δεηνύκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πςεινύ επηπέδνπ θαη λα παξαδνζνύλ θαηά ηηο σο
αλσηέξσ εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηόζν ηεο 2εο Δηεζλνύο Σπλάληεζεο Fest of Fests, όζν θαη ηνπ Forum.
- Τν αληηθείκελν ηνπ αλαδόρνπ ζα νινθιεξσζεί ζηηο δύν, σο αλσηέξσ, αληίζηνηρεο θάζεηο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ
ησλ δύν Θεζκώλ Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. θαη Α.Δ.Δ.Κ.Π., πεξίπνπ 5 κήλεο από ηελ αλάζεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζύκβαζεο.
- Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεη έγθαηξα θάζε επηκέξνπο εξγαζία πνπ ηπρόλ εκπίπηεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είηε λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη,
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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 πηπρηνύρνπο δηεξκελείο θαη απνδεδεηγκέλε ζεκαληηθή
εκπεηξία ζην αληηθείκελν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. Θα αμηνινγεζεί ηδίσο ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο
δηεζλείο δηνξγαλώζεηο πςεινύ θύξνπο. Επίζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζ’ απαηηεζεί θνξνινγηθή θαη
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Η πξνβιεπόκελε ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην ζύλνιν ησλ πξν-πεξηγξαθόκελσλ ππεξεζηώλ δελ ζα ππεξβεί ην
πνζό ησλ 1.850,00 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί. Τν πνζό απηό πεξηιακβάλεη όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Η
εμόθιεζή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 15 εκεξώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο πηζηνπνίεζεο ηεο
πνηόηεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ - παξαδνηέσλ αλά θάζε, από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή
Παξαιαβήο ηνπ Ιδξύκαηνο θαη αθνύ ζα έρεη πξνεγεζεί ε πξνζθόκηζε από ηνλ αλάδνρν ηνπ ηζόπνζνπ Τηκνιόγηνπ
Παξνρήο Υπεξεζηώλ θαζώο θαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζε ηζρύ.
Γ.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ 26η Μαρηίοσ
2019 και ώρα 14.00.
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ θαηάζεζε θαθέινπ ζην Ίδξπκα Μηράιεο Καθνγηάλλεο (Πεηξαηώο 206, 177
78 Ταύξνο - Ιζόγεην, Γξαθείν Υπνδνρήο), θαζεκεξηλά από Δεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη ώξεο 10.00 – 14.00.
Σηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ν ηίηινο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Ελδηαθέξνληνο, θαζώο
επίζεο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ (επσλπκία, έδξα, ΑΦΜ, θαη αξκόδην πξόζσπν κε πιήξε
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο). Αλ δελ αλαγξάθεηαη ζην θάθειν ν ηίηινο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Ελδηαθέξνληνο, ηόηε ν
ππνςήθηνο απνθιείεηαη απηνκάησο από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Σην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη επίζεο όια
ηα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ηεθκεξηώλνπλ ηα δεηνύκελα πξνζόληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Τέινο, 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
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Μεηαμία Τζηξηαβή
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