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Γραφεία Σχεδιασμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για την ορθή οργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2019» του Δήμου
Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Γραφείο Σχεδιασμού τα κάτωθι:
1. σχεδιασμό προγράμματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2019» [προσφορά για έως
72 σελίδων (68 εσωτερικό και 4 εξώφυλλο), διαστάσεων 210 mm * 135 mm (ανοικτό 420 mm
* 135 mm), για την προβολή εκδηλώσεων]
2. σχεδιασμός αφίσας (2 διαφορετικές)
3. σχεδιασμός banner (2 διαφορετικά)
4. σχεδιασμός δίπτυχου και τρίπτυχου flyer μεγάθους Α4.
5. σχεδιασμό εισιτηρίων για εκδηλώσεις
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει μέρος μόνο των παραπάνω και όχι όλες τις εργασίες.
Παρακαλούμε να καταθέσετε τα προσχέδια και την οικονομική προσφορά σας (ανά είδος και
συνολικά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 48-50 – Χάνι Παττακού, το αργότερο
έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.
Οικονομικές προσφορές που δεν θα συνοδεύονται από προσχέδια δεν θα γίνουν δεκτές.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. δεσμεύεται να μελετήσει τα προσχέδια σε παρουσίαση του κάθε ενδιαφερόμενου (εάν
χρειαστεί), και να τα επιστρέψει στους κατόχους τους, μετά το τέλος της διαδικασίας επιλογής, ώστε να
διασφαλισθούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
Προτάσεις που θα κατατεθούν μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Οι υποψήφιοι για τις υπηρεσίες πρέπει να έχουν την δυνατότητα για παρουσία και συνεργασία στις
εγκαταστάσεις της ΚΕΔΗΡ στην οδό Αρκαδίου 48 στο Ρέθυμνο.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες με την κα Αρβανίτη στο
2831040143.
Η επιλογή θα γίνει με βάση και την οικονομική προσφορά αλλά και την πρόταση σαν δημιουργικό
και καινοτομία.
Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
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