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Πλ. Αριστοτέλους 10, ΤΚ 54623
τηλ. 2310 378447

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 όπως ισχύει
τροποποιημένο με το άρθρο 50 του ν 4782/21
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«GREEN ROOM» οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη:
1. τον Νόμο 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), άρθρα 21-33, που αποτελεί το κανονιστικό
πλαίσιο λειτουργίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
2. τον Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ιδίως μετά τις τροποποιήσεις του του Ν. 4782/21,
3. την υπό στοιχεία α.π. 95557/13.09.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την

ένταξη του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 014 (ενάριθμος: 2018ΣΕ01400016),
4. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ)

του

Υπουργείου

Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
5. τους όρους της παρούσας και τα συνημμένα οικονομοτεχνικά τεύχη της μελέτης για
την κατασκευή του έργου: «GREEN ROOM οικοδομικές και ΗΜΧ εργασίες»
εκτιμώμενης αξίας

29.963 Ευρώ και 37.154,13 συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

(24%), που εγκρίθηκαν με την απόφαση 376/04/23.10.2021 του Δ.Σ. του Φεστιβάλ.
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έργα οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά να υποβάλει προσφορά για να αναλάβει την
σύμβαση κατασκευής του.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να
υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120, παρ.3 του ν. 4412/2016).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές εργασίες, καθώς και όλες τις Η/Μ
εγκαταστάσεις, που θα εκτελεστούν για την ανακαίνιση στον χώρο του κυλικείου:
«GREEN ROOM» που βρίσκεται στον α΄ όροφο του κτιρίου κινηματογράφων
ΟΛΥΜΠΙΟΝ ιδιοκτησίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, οδός Πλ.
Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη.
Τα αναλυτικά οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του έργου περιλαμβάνονται στα συμβατικά
τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης που χορηγούνται ηλεκτρονικά με την παρούσα.
Τα συμβατικά τεύχη του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η σύμβαση,
2. Η παρούσα πρόσκληση,
3. Η οικονομική προσφορά που θα συμπληρωθεί στο έντυπο της Υπηρεσίας,
4. Το αναλυτικό τιμολόγιο οικοδομικών και ΗΜΧ εργασιών,
5. Η συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
6. Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας,
7. Οι τεχνικές περιγραφές, οι προδιαγραφές και τα σχέδια της οικοδομικής και ΗΜΧ
μελέτης,
8. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Κύριος του

έργου

Θεσσαλονίκης,

και αναθέτουσα Αρχή είναι

σύμφωνα με

το

Ν.

3905/2010,

το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
είναι

μη

κερδοσκοπικό

ΝΠΙΔ

εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ, το οποίο ορίζει και τη διοίκηση αυτού, ανήκει δε στη
Γενική Κυβέρνηση. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 εδάφιο 4 του Ν.4412/2016, αποτελεί
νομικό πρόσωπο υπαγόμενο στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.
Λοιπές πληροφορίες παρέχονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

CPV: 45210000-2
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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Ο καλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1.

Αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για έναν από τους ακόλουθους

λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
2.

Οι ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης· οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση,
ή/και
3. Επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις :
(α) να έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016 ,
(β) να τελεί υπό πτώχευση ή να έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή να τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,
(γ) να υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 να μην μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, να μην μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) να έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) να έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή να μην είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παρούσας,
(η) να επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως
άνω περιπτώσεις
5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ
Ο καλούμενος οικονομικός φορέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ και να
διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο σε ισχύ το οποίο να καλύπτει την εκτέλεση οικοδομικών και
ΗΜΧ εργασιών του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο καλούμενος οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει:
-

φάκελο δικαιολογητικών,

-

φάκελο οικονομικής προσφοράς,

σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι έξι μήνες από την υποβολή της.
Η καλούμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά
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μέχρι Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στο πρωτόκολλο του Φεστιβάλ, κτίριο
Ολύμπιον, γραμματεία, 6ος όροφος σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα αναγράφεται η
επωνυμία του καλούμενου και ο τίτλος του έργου.
Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης του χώρου του έργου, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
με την Τεχνική Υπηρεσία του Φεστιβάλ (Ηλέκτρα Καλοδημίδου και Χρήστο Τζιόμαλο) στο
τηλ. 2310378431.
Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς
Για τους Λόγους Αποκλεισμού:
-

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισής του αφορά στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, σύμφωνα με το άρ. 73 του ν. 4412/2016. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

-

Το αποδεικτικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα
βάσει του άρθρου 80 παρ 9 του Ν. 4412/16.

-

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από την ΑΑΔΕ), το οποίο
θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

-

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ), το
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

-

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στο άρ. 73 παρ, 1,2 και 4 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού. Η ΥΔ
μπορεί να υπογράφεται οποτεδήποτε μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης.

-

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση απoκλεισμού, σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016. Η ΥΔ μπορεί να
υπογράφεται οποτεδήποτε μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης.

-

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.

-

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. Το ανωτέρω πιστοποιητικό
θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

-

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η. το οποίο θα πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες πριν από την υποβολή του.
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-

Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η. το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

-

Εργοληπτικό πτυχίο σε ισχύ για τις κατηγορίες οικοδομικών και ημχ εργασιών και
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των στελεχών του.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών, εκτός από εκείνα (πχ εισφορές επικουρικής ασφάλισης ) που δεν
καλύπτονται από αυτό.

-

Νομιμοποιητικά έγγραφα

-

1. ΦΕΚ σύστασης,

-

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί
όλες

οι

μέχρι

σήμερα

τροποποιήσεις

αυτού

ή

επικυρωμένο

αντίγραφο

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
-

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου,

-

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως
αντίκλητος,

-

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.

-

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet,

από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής

δραστηριότητάς του. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του.
-

Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για τη διοίκηση του υποψηφίου οργάνου, με την
οποία (αφορά μόνο νομικά πρόσωπα):
α) θα εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψήφιου και
β) θα ορίζονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπρόσωπου της εταιρείας που θα
εξουσιοδοτείται να υποβάλει την προσφορά και να υπογράφει δεσμευτικώς για την
εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα έγγραφα.
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-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της
Πρόσκλησης, καθώς και ότι θα υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με αυτούς.

-

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις
αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλει, να συμπληρώνει, να αποσαφηνίζει ή να
ολοκληρώνει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρ. 102 του ν. 4412/2016.

Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς
Ο

φάκελος

οικονομικής

προσφοράς

θα

περιλαμβάνει

συμπληρωμένο

υπογεγραμμένο το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό

και
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

προς το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ως εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης με στοιχεία:
Α) τίτλος:…………………………………………………………………… με. ΑΦΜ:
………………………ΔΟΥ:……………….,
με έδρα…………… Δ/ση:……………. Τ.Κ……… τηλέφωνο…………… ΦΑΞ:
………………e-mail:………………….
Αφού έλαβα υπόψη
Α) την από......... πρόσκληση και όλα τα συμβατικά τεύχη και παραρτήματα αυτής,
Β) τις επί τόπου συνθήκες του έργου
Υποβάλλω την προσφορά αυτή και δηλώνω ότι αποδέχομαι όλα τα ανωτέρω ανεπιφύλακτα και
αναλαμβάνω την εκτέλεση

του έργου με το κατωτέρω ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των

προϋπολογιζομένων τιμών των άρθρων του προϋπολογισμού:
Αριθμητικώς: ……………..%
Ολογράφως:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Ημερομηνία:
Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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