
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΝΠΔΔ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:  ΟΜΗΡΟΥ 57 – 106 72 ΑΘΗΝΑ 

 
 
Γραφεία  ΚΣΟΤ:             Ομήρου 57, 10672 Αθήνα  Αρ. Πρωτ: 910       

              Αθήνα 08/10/2021 

Τηλέφωνα :         210 361 2263, 210 361 2330     

Fax :                    210 361 2 330 

E-mail :                    info@ksot.gr 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

(ΑΦΙΣΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 

ΧΟΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-

2020». 

 

Για την κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 30 και 31  Οκτωβρίου στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών του 2021 απαιτείται η εκτύπωση εντύπων με τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 

Οι εκτυπώσεις περιλαμβάνουν : 

Α)ΑΦΙΣΑ - Διάσταση Α3 - Εκτύπωση 4-χρωμία - Χαρτί Velvet 170gr - Ποσότητα 100 

τμχ 

Β)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - Εκτύπωση του προγράμματος της κεντρική 

παράστασης 2021 . Διάσταση κλειστού 14 x 17cm (ανάπτυγμα 28 x 17cm) - Σελίδες 

12 - Εκτύπωση εσωτερικού 4-χρωμία - - Εκτύπωση εξωφύλλου 4-χρωμία 2-όψεων - 

Χαρτί για σώμα και εξώφυλλο Tatami 115gr - Βιβλιοδεσία καρφίτσα - Ποσότητα 

1.000 τμχ  

 

Η παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων από τον Ανάδοχο θα ολοκληρωθεί έως τις 27 

Οκτωβρίου 2021, 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 εμπειρία 

(τουλάχιστον 5ετής) του αναδόχου στις υπηρεσίες εκτυπώσεων , 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 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18/10/2021 και ώρα 15:00.  

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/ενώσεις τα 

οποία ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείμενο της εργασίας και πιο 

συγκεκριμένα: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

β) Συνεταιρισμοί, 

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, 

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών, 

που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και 

δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, 

σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα περιέχει: 



 

 

 1. Τεχνική Προσφορά µε περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των ζητούμενων 

υπηρεσιών, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους, καθώς και με 

δείγματα προηγούμενων αντίστοιχων εργασιών του υποψηφίου. 

2. Οικονομική προσφορά επί των ζητούμενων υπηρεσιών µε τιμή προσφοράς 

εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ 

για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Το 

ανώτατο ποσό είναι 1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

A. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

οποία συµµετέχουν 

B. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

• δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

• δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

(εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), δεν έχουν εκδοθεί εις 

βάρος τους, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν 

υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης και η Προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο: 



 

 

• Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού µε τις τροποποιήσεις του, κατά 

περίπτωση:  Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο: 

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

µεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει 

πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών 

κάθε Συμμετέχοντος στην Πρόσκληση, µε τα οποία: 

• Εγκρίνεται η από κοινού µε τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) 

εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο το 

ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των 

εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα 

παρασχεθούν, µεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν 

Κοινοπραξία, εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί 

Ανάδοχος. 

• Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης. 

• Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, µε εξουσία να υπογράφει 

δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η 

απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ 

κ.λ.π.). 

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή 

οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του 

υποψηφίου αναδόχου  

Η µη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

υποψηφίου. 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης. 

Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος. 



 

 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών.  

Κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον α)η προσφορά του καλύπτει τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και β)δεν συντρέχουν σε βάρος του οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ.1&2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

Οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς έως 

18/10/2021, ώρα 15:00, ηλεκτρονικά στο email: info@ksot.gr. 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα 

αποτελέσματά της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνσή τους. 

 

To ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να είναι άνω των χιλίων (1.000,00) ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. 

Κουτσούμπα Δημήτρη τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής, και ώρες 11.00-13.00, στο τηλέφωνο 210 3612263. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΣΟΤ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΔΑΦΝΙΣ) ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 


