Νάουσα, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 91

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ηχητική κάλυψη

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 2014.
Ειδικότερα, πρόκειται να καλυφθεί ηχητικά το κεντρικό τμήμα και οι παράλληλες
εκδηλώσεις της επερχόμενης εκδήλωσης του Φεστιβάλ. Προβλέπεται, ακόμη η παροχή υπηρεσιών
εγκατάστασης, ορθής λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων από έμπειρο τεχνικό. Επίσης,
προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών ηχοληψίας για τις μουσικές εκδηλώσεις. Ο συνολικός
προϋπολογισμός

για

την

υλοποίηση

του

έργου

ανέρχεται

στις

7.000,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Αίθουσα – Εκδήλωση
Κεντρική αίθουσα προβολών

Β’ Αίθουσα προβολών

Γ’ Αίθουσα Προβολών

Αίθουσα Σεμιναρίων – Συνεντεύξεων τύπου

Απαίτηση
Τρία ασύρματα μικρόφωνα με τον δέκτη
τους και σύνδεση με την κεντρική κονσόλα
ήχου
Ολοκληρωμένη ηχητική εγκατάσταση που
θα περιλαμβάνει κονσόλα ήχου, μικρόφωνο,
ηχεία. Το σύστημα θα συνδεθεί με το
μηχάνημα αναπαραγωγής των ταινιών. Η
αίθουσα προβολής είναι 100 τετραγωνικά
μέτρα, χωρητικότητας 70 ατόμων
Ολοκληρωμένη ηχητική εγκατάσταση που
θα περιλαμβάνει κονσόλα ήχου, μικρόφωνο,
ηχεία. Το σύστημα θα συνδεθεί με το
μηχάνημα αναπαραγωγής των ταινιών. Η
αίθουσα προβολής είναι 80 τετραγωνικά
μέτρα, χωρητικότητας 60 ατόμων
Ολοκληρωμένη ηχητική εγκατάσταση με
δυο μικρόφωνα, κονσόλα ήχου, ηχεία. Η
αίθουσα είναι 75 τετραγωνικά μέτρα,

χωρητικότητας 60 ατόμων.
Μουσικές εκδηλώσεις*
Ολοκληρωμένη ηχητική κάλυψη για τη
φιλοξενία
συγκροτημάτων.
Υψηλής
ποιότητας
εξοπλισμός
(πολυκάναλη
κονσόλα ήχου με δυνατότητα καταγραφής,
μικρόφωνα και μονιτορ για τα όργανα,
φωτισμός σκηνής) και τοποθέτηση των
συστημάτων: α) σε εξωτερικό χώρο, έκτασης
350 τετραγωνικών μέτρων με τη δημιουργία
*Σημειώνεται ότι θα υπάρξει περαιτέρω σκηνής ή β) σε κλειστό χώρο 350
εξειδίκευση των αναγκών με βάση τις τετραγωνικών.
απαιτήσεις των συγκροτημάτων που θα
εμφανιστούν.

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 20 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00. 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

