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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BANNERS ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Προετοιµασία και Υλοποίηση των 9ου,
10ου και 11ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου και ειδικών αφιερωµάτων» της Πράξης
«Η Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ», που εντάχθηκε στο Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (αρ.
970/08.08.2017), θα διοργανώσει το 10ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου Αθήνας από
20/11/2019 έως 05/12/2019, καθώς, και Αφιέρωµα στην Agnes Varda από 12/12/2019 έως
15/12/2019.
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η κατασκευή λαβάρων (banners) και η ψηφιακή εκτύπωση αφισσών
και διαπιστεύσεων, ως ακολούθως:

A. 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤτΕ
(διάρκειας 16 ηµερών, 20/11/2019 - 05/12/2019)

B. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ Agnes Varda
(διάρκειας 4 ηµερών, 12 - 15/12/2019)
Ο ανάδοχος θα προσφέρει τα παρακάτω:

10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤτΕ
Λάβαρα (banners)
- Διάσταση Α: 1900 cm(µήκος) x 3250 (ύψος) cm
Εκτύπωση µε µπουντούζια, Τεµάχια: 1, µε τοποθέτηση
- Διάσταση Β: 200 cm(µήκος) x 275 (ύψος) cm
Εκτύπωση µε µανίκια, Τεµάχια: 1, χωρίς τοποθέτηση
Διαπιστεύσεις
(δηµοσιογράφων, προσκεκληµένων, επαγγελµατιών του χώρου, προσωπικού)
- Διάσταση: 6 x 9 cm
- Εκτύπωση: 4-χρωµία
- Χαρτί Velvet 300 gr
- Ποσότητα: 500 τεµάχια
Αφίσες για ΜΕΤΡΟ
- Διάσταση: 1.76 x 1.16 (όµως το θέµα πρέπει να µπαίνει 4 πόντους πιο µέσα, δηλαδή το ωφέλιµο
πρέπει να είναι 1.72 x 1.12)
Τεµάχια: 31 (για φωτιζόµενα πλαίσια) σε χαρτί outdoor 150 γραµµαρίων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤHΝ AGNES VARDA
Λάβαρα (banners)
- Διάσταση A: 200 cm(µήκος) x 275 (ύψος) cm
- Εκτύπωση µε µανίκια
- Τεµάχια: 1, χωρίς τοποθέτηση
Διαπιστεύσεις
- (δηµοσιογράφων, προσκεκληµένων, επαγγελµατιών του χώρου, προσωπικού)
- Διάσταση: 6 x 9 cm
- Εκτύπωση: τετραχρωµία
- Τεµάχια: 100
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο σε τελική µορφή τα απαραίτητα ψηφιακά
αρχεία υψηλής αναλύσεως και προδιαγραφών εκτύπωσης για την παραγωγή:
- σε ό,τι αφορά τα υλικά για το 10o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ έως τις: 13/11/2019.
- σε ό,τι αφορά τα υλικά για το ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ AGNES VARDA έως τις: 1/12/2019.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του:
- σε ό,τι αφορά τα υλικά για το 10o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ έως τις: 13/11/2019.
- σε ό,τι αφορά τα υλικά για το ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ AGNES VARDA έως τις: 5/12/2019.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που εµπίπτει στις
υποχρεώσεις του, είτε να ενηµερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που
απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου του έργου.

Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλήρης κάλυψη των ζητούµενων τεχνικών
προδιαγραφών από τον Ανάδοχο και ιδίως η δυνατότητα ενιαίας εκτύπωσης για µεγάλες διαστάσεις,
η χρήση οικολογικών άοσµων µελανιών και η πιστοποίηση ISO. Θα ληφθεί, επίσης, υπ’ όψιν η
τεκµηριωµένη εµπειρία του Αναδόχου για παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε παρόµοιες
εκδηλώσεις.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 1.150,00 € πλέον του ΦΠΑ (24%), που αναλογεί.
Δ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ηµεροµηνία: Τρίτη 12/11/2019, ΩΡΑ: 12:00

