
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20 / 2021 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Αλκμήνης 5, 11854 Αθήνα, Τηλ: +30 

2109282900, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.aefestival.gr, email: 

protocol@aefestival.gr. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διοργάνωση 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων «Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία» σύμφωνα με τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό 2015/1986 της Επιτροπής).  

2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 60.000,00 € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «Προμήθεια (μίσθωση) 

Υλικού Τεχνικής Υποστήριξης Προβολών για την κάλυψη των αναγκών των καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων Αυγούστου – Οκτωβρίου 2021 της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» CPV: 31518100-1 

3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αττική ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303 

4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 

(εκμίσθωση) υπό του μειοδότη Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή τεχνικών συστημάτων 

προβολών. Η παρούσα προμήθεια αποσκοπεί στην πλήρη τεχνική κάλυψη της τέλεσης των 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Αναθέτουσας Αρχής περιόδου Αυγούστου - Οκτωβρίου 2021. 

Επιπρόσθετα θα παρασχεθούν από πλευράς του Αναδόχου οι παρακολουθηματικές της οικείας 

διαγωνιστικής προμήθειας υπηρεσίες της τοποθέτησης, πλήρους εγκατάστασης, απεγκατάστασης 

και εξειδικευμένης διαχείρισης των εν λόγω συστημάτων στους χώρους τέλεσης όλων των 

ανωτέρω καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.  

5. Η προσφορά αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, στις οποίες αναφέρεται ο Διαγωνισμός  

6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: Έως 10.10.2021 κατ’ ανώτατο χρονικό όριο.  

8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου, στην οποία θα υπάρχει 

ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η Διακήρυξη, με 

τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.aefestival.gr.  

9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 06.08.2021, ώρα 15.00. Οι προσφορές 

των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται στα γραφεία της έδρας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε 

Αθήνα, Αλκμήνης 5, ΤΚ 11854.  

10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

11. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 09.08.2021 και ώρα 12:00.  

12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Βλέπε Διακήρυξη.  

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Βλέπε Διακήρυξη.  

14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που 

πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Βλέπε Διακήρυξη. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Βλέπε Διακήρυξη.  
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Τεχνική ικανότητα: Βλέπε Διακήρυξη.  

15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Δύο (2) 

μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.  

16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

17.  Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν 

προς την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έως πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού. 

18. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη ΣΔΣ. 

 

Αθήνα, 28.07.2021 

 

Ο Γενικός Διευθυντής  

της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε» 

 

Ιωάννης Καπλάνης 
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