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ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
(ΑΦΙΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, BANNER, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, FACEBOOK COVERS κ.α.) ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
Για τις τέσσερεις Περιφερειακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν ΝοέμβριοΔεκέμβριο του 2018 και την κεντρική εκδήλωση την Άνοιξη του 2019 από την ΚΣΟΤ,
απαιτείται γραφιστικός σχεδιασμός με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΔΕΑ
Παρουσίαση τουλάχιστον τριών (3) δημιουργικών ιδεών προς επιλογή, αισθητικής
προσέγγισης για το σύνολο των εκδηλώσεων, με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν
από την ΚΣΟΤ.
Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΚΣΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τις
δημιουργικές ιδέες εικαστικού σχεδιασμού, εφόσον δεν συνάδουν με το προφίλ της
εκδήλωσης, βάσει των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί στον ανάδοχο. Σε αυτή την
περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανέλθει με νέες προτάσεις δημιουργικού.
ΑΦΙΣΕΣ
Πέντε (5) αφίσες για τις 4 Περιφερειακές διοργανώσεις, ως εξής: Μία κεντρική και
για τις τέσσερεις διοργανώσεις και τέσσερεις διαφορετικές μία για κάθε μία από τις
τέσσερεις διοργανώσεις. Συνολικά τεμάχια 75, διαστάσεις 35Χ50 σε χαρτί velvet
170gr., έγχρωμη (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Αφίσα για την Κεντρική Εκδήλωση. (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δίπτυχο Πρόγραμμα για τις 4 Περιφερειακές, 300 τεμάχια, 10Χ15 εκ. χαρτί velvet, 170
gr. με πίκμανση. (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ).
Έως 16σέλιδο Πρόγραμμα για την Κεντρική (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ).
ΛΑΒΑΡΑ (BANNERS)
Μεγάλο Banner για την Κεντρική Εκδήλωση.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ WEB BANNERS
Για την Κεντρική Εκδήλωση ψηφιακά internet cover/facebook Banners (πέντε σε
διαφορετικά μεγέθη).
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση για την Κεντρική Εκδήλωση.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟΥ
Επιστολόχαρτο συνδυασμός του σήματος του ΥΠΠΟΑ με το σήμα της ΚΣΟΤ και τα
σήματα του ΕΣΠΑ.
Ο γραφιστικός σχεδιασμός του προωθητικού υλικού από τον Ανάδοχο θα
ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης
έως 18 Νοεμβρίου του 2018 για τις τέσσερεις περιφερειακές εκδηλώσεις και έως 10
Απριλίου του 2019 για την κεντρική εκδήλωση.
Ο γραφιστικός σχεδιασμός προωθητικού υλικού από τον Ανάδοχο θα
ολοκληρώνεται σε κατάλληλο χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη
προβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. 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 αποτελεί η τεκμηριωμένη, πολυετής
(τουλάχιστον 5ετής εμπειρία) του αναδόχου στο γραφιστικό σχεδιασμό αφισών,
προγραμμάτων και λοιπού προωθητικού υλικού για την προβολή σημαντικών
πολιτιστικών γεγονότων εθνικής ή/και διεθνούς εμβέλειας, καθώς και η δυνατότητά
του να υποστηρίξει άμεσα την ΚΣΟΤ στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 5.500,00€ (πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί).

Δ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 16/11/2018 και ώρα 15:00.

Η Διευθύντρια της ΚΣΟΤ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

