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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
με αντικείμενο την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023»
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε»

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

094537130

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αλκμήνης 5 και Σφηττιών

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κώδικας

11854

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

210-9282900

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail))

ntheodoropoul)os@aefestival).gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Νικόλαος Θεοδωρόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.aefestival).gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο http://aefestival).gr/to-festival)/
(URL)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12 / 2022
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 ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης

ποιότητας – τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.000,00 € (μη περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)
για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023»
CPV: 71621000-7.
3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αττική / ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303
4. Είδος και ποσότητα της υπηρεσίας: Αντικείμενο της σύμβασης συνιστά η παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για το πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2023 της Αναθέτουσας Αρχής, ως αυτή
προσδιορίζεται εκτενώς στην εν θέματι Διακήρυξη.
Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.
5. Η προσφορά αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, στις οποίες αναφέρεται ο Διαγωνισμός και δεν
υποδιαιρείται σε τμήματα.
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6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: Από της υπογραφής της (στις 01.12.2022) έως τις 30.11.2023.
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, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.aefestival).gr.
9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 21.11.2022, ώρα 15.00. Οι προσφορές
των
υποψηφίων
αναδόχων
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στο
ΕΣΗΔΗΣ
(διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr).
10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 21.11.2022 και ώρα 16:30.
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.
Τεχνική ικανότητα: Βλέπε Διακήρυξη.
15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Έξι (6) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
18. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν.4412/2016 και από το Π.Δ 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
19. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο έως
έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τυχόν απορίες και ερωτήματα
σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέσω του Συστήματος, το δε
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
20. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη ΣΔΣ.
Αθήνα, 07.11.2022

Ο Γενικός Διευθυντής
της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε»

Ιωάννης Καπλάνης

