Νάουσα, 27 Αυγούστου 2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 103

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ταχυδρομικές υπηρεσίες 2013

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
υποβάλει προσφορά για την κάλυψη των αναγκών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Νάουσας 2013 σε ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα, οι ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν αφορούν την μεταφορά ταινιών,
επιστολών και προωθητικού υλικού από και προς την έδρα του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Νάουσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται
στις 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον χαμηλότερη
τιμή ανά προορισμό (Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Σερβία, Αυστραλία).
Συγκεκριμένα, η διαδικασία μεταφοράς περιλαμβάνει: α) την αποστολή υλικού από την
έδρα του Φεστιβάλ και β) την παραλαβή υλικού από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και την
παράδοση του στην έδρα του Φεστιβάλ. Πρόκειται να μεταφερθούν επιστολές και πακέτα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ενδεικτική και μη δεσμευτική γεωγραφική κατανομή παρουσιάζεται
στον κάτωθι πίνακα.

Προορισμός

Κατανομή

Ελλάδα

25%

Χώρες Ε.Ε.

55%

Χώρες Ευρώπης, εκτός Ε.Ε.

10%

Αμερική

8%

Ασία – Αφρική – Ωκεανία

2%

Επιπρόσθετα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου απαιτείται να εξασφαλισθεί η
έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά των υπό αποστολή ειδών.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας ενισχύεται από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜακεδονίαΘράκη».
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Το σύνολο της αμοιβής θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, με την οριστική παραλαβή του
παραδοτέου και τη διαπίστωση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, της
συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα
Προκήρυξη και την Σύμβαση που θα έχει συναφθεί.
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. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση
αυτή στον αναμενόμενο χρόνο ή καθυστερήσει περαιτέρω να πραγματοποιηθεί, ο Ανάδοχος
παραιτείται του δικαιώματος να απαιτήσει την καταβολή της αμοιβής του από πόρους της
Αναθέτουσας, υποχρεούται δε να αναμένει την χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Ε.Π.
«Μακεδονία – Θράκη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Προσφορές

μπορούν

να

υποβάλλονται

στα

γραφεία

του

Διεθνούς

Φεστιβάλ

Κινηματογράφου Νάουσας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14.00. Εναλλακτικά οι
προσφορές μπορούν να αποσταλούν με fax (2332024637). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με την Άννα Γκαρνέτα, στο 2332024617.

Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας
Νίκος Κουτσογιάννης
Γενικός Διευθυντής

