ηξαηεγνύ Καιιάξε 50,154 52 Παιαηό Ψπρηθό, Αζήλα
http://hfc-worldwide.org/athens/
ΠΡΑΞΗ: «∆ΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ»
MIS 5002343
Αξηζ. πξωη.: C OUT 3338
Παιαηό Ψπρηθό, 13/4/2018
Σει.: 210 6776540 / fax: 210 6727201
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΗ 15Η ∆ΙΔΘΝΟΤ ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 3-6 ΜΑΪΟΤ 2018
Α.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

Η Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο εγθαηληάζηεθε ην Μάην ηνπ 2004 ζέηνληαο ωο ζηόρν λα
εληάμεη ηελ Διιάδα ζην ράξηε ηωλ δηεζλώλ εθζέζεωλ βηβιίνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν θνκβηθό
άμνλα πνιηηηζηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ζην ρώξν ηεο παγθόζκηαο εθδνηηθήο παξαγωγήο. Η
έθζεζε, πνπ δηαξθεί ηέζζεξηο εκέξεο θαη δηνξγαλώλεηαη από ην Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ, είλαη ην
πην ζεκαληηθό εηήζην ξαληεβνύ γηα ην βηβιίν. πγθεληξώλεη εθαηνληάδεο εθδόηεο, ζπγγξαθείο,
κεηαθξαζηέο, ινγνηερληθνύο πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνπο, βηβιηνπώιεο, βηβιηνζεθνλόκνπο, ηδξύκαηα,
θνξείο θαη νξγαληζκνύο γηα ην βηβιίν από ηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα, ηε ∆πηηθή Δπξώπε, ηε
Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεην θαη από όιν ηνλ θόζκν. Η Έθζεζε θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηνπο θνξπθαίνπο
πνιηηηζηηθνύο ζεζκνύο ηεο ρώξαο θαζώο ην θνηλό ηεο μεπεξλά ηηο 55.000 - από ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη
από όιε ηελ Διιάδα.

1

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ηε κεηαθνξά πιηθνύ αλαγθαίνπ γηα ηε δηεμαγωγή ηεο 15εο Γ.Δ.Β.Θ., από
ηελ έδξα ηνπ δηνξγαλωηή ζηελ Αζήλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΘ HELEXPO ζηε Θεζζαινλίθε θαη
αληηζηξόθωο. πγθεθξηκέλα, ηα θαζήθνληα ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλνπλ:
- Σελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ από ηελ έδξα ηνπ δηνξγαλωηή: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,
ηξαηεγνύ Καιιάξε 50, 154 52 Παιαηό Ψπρηθό,θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ΓΔΘHELEXPO, Δγλαηία 154, 546 36 Θεζζαινλίθε, ζην ρώξν δηεμαγωγήο ηεο 15εο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Βηβιίνπ.
- Σελ επηζηξνθή ηνπ πιηθνύ ζηελ έδξα ηνπ δηνξγαλωηή: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,
ηξαηεγνύ Καιιάξε 50, 154 52 Παιαηό Ψπρηθό, κεηά ην πέξαο ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο (Κπξηαθή 6
Μαΐνπ 2018).
Σν πιηθό γηα κεηαθνξά πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
-

50 θνύηεο κε βηβιία θαη αλαιώζηκα,

-

11 θνύηεο κε ειεθηξνληθό εμνπιηζκό (θνκπηνύηεξ, εθηππωηέο θ.ιπ.) θαη

-

50 θαξέθιεο.

Η παξνρή ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα αξρίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζα δηαξθέζεη έωο
ηηο 9/5/2018. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεη έγθαηξα θάζε επηκέξνπο εξγαζία πνπ εκπίπηεη ζηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε λα ελεκεξώλεη έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη,
ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Δηδηθόηεξα, ε παξαιαβή
από Αζήλα θαη ε παξάδνζε ζηε Θεζζαινλίθε θαζώο θαη ε επηζηξνθή ηνπ πιηθνύ από ηε Θεζζαινλίθε
ζηελ Αζήλα ζα πξέπεη λα γίλνπλ εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηωλ εκεξνκεληώλ δηεμαγωγήο ηεο Έθζεζεο (36/5/2018) θαη ζπγθεθξηκέλα:
- Παξαιαβή ηνπ πιηθνύ από ηελ έδξα ηνπ δηνξγαλωηή ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2018 ην πξωί θαη
παξάδνζε ηνπ πιηθνύ ηε Γεπηέξα 30 Απξηιίνπ, έωο ηηο 03:00 ην κεζεκέξη, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΘ
HELEXPO ζηε Θεζζαινλίθε.
- Παξαιαβή ηνπ πιηθνύ ηε Γεπηέξα 7 Μαΐνπ 2018 ην πξωί από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΘ HELEXPO
ζηε Θεζζαινλίθε θαη παξάδνζε έωο ηελ Σεηάξηε 9/5/2018, ώξα 03:00 ην κεζεκέξη.
Παραδοηέα ηοσ Αναδότοσ
Μεηαθνξά ηνπ αλωηέξω αλαθεξνκέλνπ πιηθνύ από Αζήλα πξνο Θεζζαινλίθε θαη αληηζηξόθωο,
ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεηαη αλωηέξω.
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Β.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο απνηειεί εεπαγγεικαηηθή άδεηα κεηαθνξώλ θαη ε
ηεθκεξηωκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε κεηαθνξά εηδηθνύ πιηθνύ θαη, θπξίωο, εύζξαπζηωλ
αληηθεηκέλωλ.

Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Η ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ζα αλέιζεη ζε 2.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί.
Γ.

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ

24/4/2018 θαη ώξα 15:00.

O Πρόεδρος ηοσ Γ.. ηοσ Δλληνικού Ιδρύμαηος Πολιηιζμού

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΚΑΛΑ

3

