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ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΟΚΟΠΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΤΠΟΕΡΓΟΤ «ΚΑΘΙΕΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΩΝ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ»
Α.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Κδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ, ςτο πλαίςιο του ανωτζρω αναφερόμενου Υποζργου τθσ Πράξθσ
«ΚΑΘΙΕΡΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΩΝ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ», θ οποία ζχει
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, υλοποιεί το Θεςμό «Αρχαίο Δράμα: Διεπιςτημονικζσ και Διακαλλιτεχνικζσ Προςεγγίςεισ» (ςτο εξισ Α.Δ.Δ.Κ.Π.). Οι εκδθλϊςεισ που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα κα
διεξαχκοφν από τισ 14 ζωσ και 30 Σεπτεμβρίου 2017 και περιλαμβάνουν, κατά χρονολογικι ςειρά, τθν
παρουςίαςθ ενόσ εικαςτικοφ γεγονότοσ, τθ διοργάνωςθ κφκλου Σεμιναρίων – Εργαςτθρίων, κακϊσ επίςθσ
τθ διοργάνωςθ ενόσ Διεκνοφσ Forum, τθν παρουςίαςθ 3 κεατρικϊν παραςτάςεων και τθν αναβάκμιςθ του
υφιςτάμενου διαδικτυακοφ τόπου του Θεςμοφ. Στο πλαίςιο αυτό, κα απαιτθκοφν υπθρεςίεσ
φωτογράφηςησ και μαγνητοςκόπηςησ των ωσ ανωτζρω δράςεων. Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο
περιλαμβάνει:
Α.1. φωτογράφθςθ και μαγνθτοςκόπθςθ ςτιγμιότυπων από τα εγκαίνια και τθ λειτουργία του
εικαςτικοφ γεγονότοσ υπό τον τίτλο «», το οποίο κα λάβει χϊρα ςτο Ι.Μ.Κ. κατά τθν περίοδο 1430/9/2017.
Α.2. φωτογράφθςθ και μαγνθτοςκόπθςθ ςτιγμιότυπων από τα Εργαςτιρια και το Σεμινάριο, τα
οποία κα λάβουν χϊρα κατά τθν περίοδο 14-30/9/2017 ςτο Ι.Μ.Κ. και ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Α.3. φωτογράφθςθ και μαγνθτοςκόπθςθ ςτιγμιότυπων από τισ εργαςίεσ του διιμερου Forum υπό
τον τίτλο «Αρχαίο Ελλθνικό Δράμα και Σπουδζσ Αςτικοφ Χϊρου», το οποίο κα λάβει χϊρα ςτο
Ι.Μ.Κ. ςτισ 23 και 24/9/2017.
Α.4. φωτογράφθςθ και μαγνθτοςκόπθςθ ςτιγμιότυπων από τθν προετοιμαςία, τισ δοκιμζσ, κακϊσ
επίςθσ και πλιρθ μαγνθτοςκόπθςθ τθσ κεατρικισ παράςταςθσ υπό τον τίτλο «Displaced», θ οποία
κα λάβει χϊρα ςτο Ι.Μ.Κ. ςτισ 28, 29 και 30/9/2017, με γενικι δοκιμι ςτισ 27/9/2017.
Παραδοτζα του Αναδόχου:
- Όλο το υλικό των φωτογραφιςεων και μαγνθτοςκοπιςεων κα πρζπει να είναι υψθλισ ανάλυςθσ και
κα πρζπει να παραδίδεται τμθματικά, μονταριςμζνο, ςε ψθφιακι μορφι (ψθφιακόσ δίςκοσ, ι εξ.
Σκλθρόσ δίςκοσ) ςε δφο αντίτυπα, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε δράςθσ. Ειδικά για το τμιμα Α.4 του
αντικειμζνου, ωσ ανωτζρω, κα πρζπει να προβλεφκεί κατά τθ μαγνθτοςκόπθςθ, λιψθ με τρικάμερο
ςφςτθμα.
- Το αντικείμενο του αναδόχου κα ολοκλθρωκεί ςταδιακά μζςα ςε 32 θμζρεσ από τθν ανάκεςθ και
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Η επίδοςθ όλων των παραδοτζων κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί
πλιρωσ μζχρι και τισ 15/10/2017.
- Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ολοκλθρϊνει ζγκαιρα κάκε επιμζρουσ εργαςία που εμπίπτει ςτισ
υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είτε να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ
ενζργειεσ που απαιτοφνται, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του αντικειμζνου του
ζργου ςφμφωνα με τισ ανωτζρω καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ.
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Μζροσ του ωσ ανωτζρω υλικοφ –κατ’ επιλογιν του Ι.Μ.Κ.– κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο πλαίςιο
και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ προϊκθςθσ και προβολισ των δράςεων εκδθλϊςεων (ςε θλεκτρονικά και ζντυπα μζςα), κακϊσ επίςθσ και ςτα ζντυπα προγράμματα για τουσ
κεατζσ των δράςεων. Συνεπϊσ, ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί από τον ανάδοχο, κα
προβλζπεται θ πλιρθσ παραχϊρθςθ προσ το Ι.Μ.Κ. δια παντόσ των πάςθσ φφςεωσ δικαιωμάτων, χωρίσ
άλλο πρόςκετο οικονομικό αντάλλαγμα πζραν αυτοφ που αναφζρεται κατωτζρω (Γ.).

Β.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να διακζτουν, αποδεδειγμζνα, ςθμαντικι εμπειρία ςε
αντίςτοιχο αντικείμενο, ιδίωσ ςε ότι αφορά ςτθ φωτογράφθςθ και μαγνθτοςκόπθςθ καλλιτεχνικϊν –
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και διοργανϊςεων. Μζςα ςτο ςχετικό φάκελο υποψθφιότθτασ κα πρζπει
απαραιτιτωσ να εςωκλείεται ςε ψθφιακό δίςκο DVD δείγμα ανάλογων εργαςιϊν που ζχουν
πραγματοποιθκεί από τον υποψιφιο ανάδοχο.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Η αμοιβι του Αναδόχου κα ανζλκει ςε 3.340,00 € πλζον του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποςό αυτό
περιλαμβάνει όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Η εξόφλθςι του κα πραγματοποιθκεί εντόσ 15 θμερϊν μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πλιρουσ πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ του ςυνόλου των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν - παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ του Ιδρφματοσ και αφοφ ζχει προθγθκεί
θ προςκόμιςθ από τον ανάδοχο του ιςόποςου Τιμολόγιου Παροχισ Υπθρεςιϊν.
Δ.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ το αργότερο μζχρι και τθν
Σρίτη 12 επτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00.
Η προςφορά κα πρζπει να υποβλθκεί με τθν κατάκεςθ φακζλου ςτο Κδρυμα Μιχάλθσ Κακογιάννθσ
(Πειραιϊσ 206, 177 78 Ταφροσ - Ιςόγειο, Γραφείο Υποδοχισ), κακθμερινά από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι
και ϊρεσ 10.00 – 14.00.
Στον φάκελο κα πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ ο τίτλοσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ
Ενδιαφζροντοσ, κακϊσ επίςθσ και όλα τα ςτοιχεία του υποψθφίου αναδόχου (επωνυμία, ζδρα, ΑΦΜ, και
αρμόδιο πρόςωπο με πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ). Αν δεν αναγράφεται ςτο φάκελο ο τίτλοσ τθσ
παροφςασ Πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ, τότε ο υποψιφιοσ αποκλείεται αυτομάτωσ από τθν περαιτζρω
διαδικαςία. Στο φάκελο κα πρζπει να περιζχονται όλα τα ςτοιχεία που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου
αναδόχου τεκμθριϊνουν τθν επαγγελματικι του εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Τζλοσ, μετά τθν
υποβολι του, ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ κεωρείται τελικόσ και δεν επιδζχεται οιαςδιποτε αλλαγισ.
Η νόμιμθ εκπρόςωποσ του Ιδρφματοσ Μιχάλθσ Κακογιάννθσ
Μεταξία Τςιρταβι
Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. και Γενικι Διευκφντρια
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