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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που συνδιοργανώνει τη Γιορτή Κρητικής Διατροφής με την Περιφερειακή Ενότητα 

Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για υπηρεσίες 

βιντεοσκόπησης και λήψης φωτογραφιών των εκδηλώσεων στον χώρο του δημοτικού κήπου 

Ρεθύμνης από την Σάββατο 1 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου. 

Ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει: 

1) αντιπροσωπευτικό ηλεκτρονικό αρχείο video και φωτογραφιών, 

2) video διάρκειας 15 περίπου λεπτών όπου θα γίνεται προβολή όλων των εκδηλώσεων, 

3) σύντομο τηλεοπτικό σπότ από το υλικό των προηγούμενων ετών (θα παραδοθεί στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

το αργότερο έως τις 22/6/2017).  

Το υλικό αυτό (1 και 2 όπως περιγράφονται παραπάνω) μαζί με τα μη επεξεργασμένα αρχεία της 

βιντεοσκόπησης και το τιμολόγιο των υπηρεσιών θα παραδοθούν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο μέχρι τις 

20/7/2017.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην οικονομική τους προσφορά πρέπει να παραδώσουν τον παρακάτω 

πίνακα συμπληρωμένο: 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

Η πληρωμή των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει εντός 30 ημερών από την παράδοση του υλικού 

στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και την έκδοση των παραστατικών από τον ανάδοχο. 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω 

δικαιολογητικά (εφόσον δεν τα έχει καταθέσει μαζί με την οικονομική του προσφορά): 

1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης 

και μεταβίβασης ακινήτου). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή 

σε δημοπρασία-διαγωνισμό). 

3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της 

επιχείρησης. 

4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από 

τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορές (συμπληρώνοντας τον προηγούμενο 

πίνακα) στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 48-50, ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», το αργότερο έως την 

Τετάρτη 14/6/2017 και ώρα 13:00. 

 

 

 Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Θεοπίστη Μπιρλιράκη 
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