Α. Είδος Καταχώρησης: Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την
"Διοργάνωση διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας, video-art
& εικαστικών εγκαταστάσεων με θέμα
TranshFORMATION Περιττά-Περίτεχνα", που υλοποιείται
στο πλαίσιο του υποέργου 5 “Δράσεις Ευαισθητοποίησης /
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ

ενημέρωσης του κοινού και αρμοδιων φορέων με ίδια μέσα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικης του ΥΠΕΚΑ για
τα έτη 2012-2015”, του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.:
«ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

9.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%
ΕΠΠΕΡΑΑ - ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –

ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ στη συνέχεια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

30/05/13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3-6-2013 & ΩΡΑ 11:00 π.μ (ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ
– ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΤΗΛ. 210-6436888

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΙΜ. ΒΑΣΣΟΥ 11-13 ΤΚ. 11521 ΑΘΗΝΑ
ΝΑΤΑΣΣΑ ΦΡΙΤΑΚΗ ΤΗΛ. 2106432350
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2 (ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ), ΑΘΗΝΑ ΤΚ.11523
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Η Δ/νση Οργάνωσης ως φορέας υλοποίησης του αναφερομένου Έργου, υλοποιεί
το Υποέργο 5 «Δράσεις ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης του κοινού και αρμόδιων
φορέων, με ίδια μέσα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, χωροταξία και αστικό
περιβάλλον) για τα έτη 2012-2015», που αφορά εκτέλεση δράσεων με ίδια μέσα
μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου του Έργου.
Αντικείμενο της δράσης είναι παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση διεθνούς
έκθεσης φωτογραφίας, video-art & εικαστικών εγκαταστάσεων με θέμα
«TranshFORMATION Περιττά-Περίτεχνα», για τις δράσεις που υλοποιούνται με ίδια
μέσα, για το έτος 2013-2014.
Το υποέργο 5 είναι ενταγμένο στο Έργο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α.», με κωδικό MIS:339233, κωδικό
ΣΑΕ:2011ΣΕ07580025 και έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 με
προϋπολογισμό €6.000.000 σύμφωνα με το Τ.Δ.Π.Π. (Α. σχετικό). Το υποέργο
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος για το χρονικό διάστημα από 5 έως 30 Ιουνίου 2013 θα αναλάβει τη
μεταφορά και εγκατάσταση της διεθνούς έκθεσης φωτογραφίας, video-art &
εικαστικών εγκαταστάσεων με θέμα TranshFORMATION
Περιττά-Περίτεχνα σε
θέματα που αφορούν:


την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς μαθητικών εικαστικών έργων από το
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Γαλάτσι, Ταϋγέτου 60) στο Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.



τη μεταφορά των έργων των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών της
Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη) η οποία θα γίνει έως τις 7-6-2013. Η
μεταφορά θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης στην Αθήνα, σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το ΥΠΕΚΑ. Επίσης
τη μεταφορά από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Σχολή Καλών
Τεχνών Θεσσαλονίκης μετά το πέρας της έκθεσης. Τα έργα δεν θα ξεπερνούν
τα 30



την ενοικίαση 3 οθονών προβολής έως 42΄΄ για τη διάρκεια διεξαγωγής της
έκθεσης από 10.06.2013-16.06.2013



τη φύλαξη της εισόδου της έκθεσης, τη Δευτέρα10/6/2013: ώρες 10:00-22:30
και από την Τρίτη11/6/2013 έως και την Κυριακή 16/6/2013: ώρες 16:0022:00



ασφάλιστρα για την ασφάλιση των έργων κατά τη διάρκεια της έκθεσης μέχρι
του ποσού των 50.000€.



την εγκατάσταση & ανάρτηση των έργων στην αίθουσα του Μουσείου σε
συνεργασία με τους επιμελητές της έκθεσης (μέγιστος αριθμός έργων 200). Η
εγκατάσταση θα γίνει από 07.06 έως 10.06.2013. Ακόμη θα αναλάβει την
απεγκατάσταση της έκθεσης στις 17.06.2013 και τη μεταφορά του σε
αποθήκη του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Τιμ. Βάσσου 11-13).
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία μεταφοράς έργων τέχνης και εγκατάστασης
& στησίματος καλλιτεχνικών εκθέσεων.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Στο Τμήμα Επικοινωνίας της Δ/νσης Οργάνωσης του ΥΠΕΚΑ θα παραδοθούν τα
μαθητικά έργα και οι φωτογραφίες της έκθεσης. Επίσης θα καταθέσει: α) έγγραφα
που αφορούν τη φύλαξη της εισόδου της έκθεσης και β) ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο προϋπολογισμός του υποέργου δεν δύναται να υπερβεί τις εννέα χιλιάδες ευρώ
(9.000 €), πλέον Φ.Π.Α. (23%).
Στην προσφορά θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην προσφερόμενη τιμή για
κάθε τμήμα της δράσης, διαφορετικά η προσφορά δεν θα αξιολογείται.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των
προαναφερόμενων εργασιών και την παραλαβή των σχετικών παραστατικών από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης του Έργου και την χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης.
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