Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013
Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010-2015

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2012
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (στο εξής
ΔΦΚΝ) και έδρα στην οδό Κατσουλάκη 1, Νάουσα, Τ.Κ. 59200,
τηλ. 2332024617, Fax 2332024637, www.niff.gr, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο
διαγωνισμό με αναλογική εφαρμογή του ΠΔ118/2007 με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αναλυτική διακήρυξη του Διαγωνισμού, για την ανάθεση του
έργου «Μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση βοηθητικών χώρων στο πλαίσιο του
έργου Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2010-2015». Αντικείμενο της παρούσας
προκήρυξης είναι η μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση
και αποσυναρμολόγηση (διάστημα 2012-2015) λυόμενων
χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι προβολής, συνεντεύξεων τύπου, πραγματοποίησης σεμιναρίων και εκθεσιακοί. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων
ενενήντα ευρώ, (83.390,00€) συμπεριλαμβανομένου του
νομίμου ΦΠΑ 23%, για το χρονικό διάστημα 2012-2015. Η
χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΣΑΕΠ 008/8, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2010ΕΠ00880054, Φορέας ΣΑ: 2010002
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΠΣ 296631. Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση
των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η
διάρκεια του έργου άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης. Οι βοηθητικοί χώροι θα πρέπει να
έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί, μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012, στους χώρους διοργάνωσης της εκδήλωσης
του «ΔΦΚΝ». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και συνεταιρισμοί
με ελάχιστη συνεχή διετή λειτουργία, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους
της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της

ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι συμμετέχοντες
πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη
εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι την μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση λυόμενων χώρων σε έργα αντίστοιχα
με το προκηρυσσόμενο. Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα παρέχοντας σχετικές
υπηρεσίες τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) έτη από
τη σύστασή τους, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα ξεκινήσει στις 15/06/2012 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 στην έδρα του «ΔΦΚΝ». Εναλλακτικές προσφορές
ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 180 ημερολογιακές μέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού. Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται
μέχρι τη 08/06/2012 και ώρα 13:00. Σε περίπτωση που οι
ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, περ. β,γ του Π.Δ. 118/2007.
Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο του
«ΔΦΚΝ» μέχρι την 14/06/2012 και ώρα 13.00. Εκπρόθεσμες
προσφορές δεν θα παραλαμβάνονται. Οι Προσφορές πρέπει
να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι τεχνικοί όροι
που αναφέρονται στις προσφορές μπορούν να αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής,
ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ισχύ για διάστημα πέντε
μηνών από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής των
προσφορών. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους
10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Νάουσα, 08/05/2012
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