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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, ως
φορέας υλοποίησης Εικαστικών εκθέσεων – δράσεων, ζητά προσφορές για παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς έργων τέχνης και ετοιμασίας εκθέσεων σύμφωνα με την
περιγραφή εργασιών:
Α. Εργασίες που αφορούν στην έκθεση με έργα από τη Μόνιμη Συλλογή:
Αποσυσκευασία και στήσιμο έκθεσης με έργα της Μόνιμης Συλλογής του Μ.Σ.Τ. Κρήτης. Τα έργα
βρίσκονται στην αποθήκη του Μουσείου (Χειμάρας 8) και το στήσιμο θα πραγματοποιηθεί στους
εκθεσιακούς χώρους του (Μεσολογγίου 32). Το σύνολο των έργων, θα είναι περίπου 40 - 60.
Α1. Μεταφορά έργων από Αθήνα
Συσκευασία και μεταφορά δύο έργων από Αθήνα. Η παραλαβή των έργων θα γίνει από την οδό
Δόμπολη 17, Μετς προς το Μ.Σ.Τ. Κρήτης. Επικοινωνία για την παραλαβή των έργων: Κατερίνα
Ζαχαροπούλου 6944227115. Πρόκειται για δύο κουτιά από πλεξιγκλάς Υλικά: Πλεξιγκλάς, νερό,
φωτογραφία, χαρτί), διαστάσεων 60 Χ 32 περίπου το καθένα.
Α2. Στήσιμο έργου σε εξωτερική πλατεία
Στήσιμο της μεταλλικής κατασκευής – έργου της Μόνιμης Συλλογής μας, με τίτλο Singapore D, του
Μιχάλη Κατζουράκη στην πλατεία Αγίου Γεωργίου «Πεταλιώτου», περιοχή Καλλιθέα, στο Ρέθυμνο
(απόσταση 1.500 μ. από το Μ.Σ. Τ. Κρήτης). Το έργο βρίσκεται στην οδό Χειμάρας 8, στο Ρέθυμνο.
Β. Μεταφορά και επιστροφή των έργων της έκθεσης Medphoto Festival 2019-2020 που
φιλοξενείται αυτή την περίοδο στους χώρους του Μ.Σ.Τ. Κρήτης
Παραλαβή συσκευασμένων έργων, σε 1 ξυλοκιβώτιο διαστάσεων περίπου 170 Χ 100, από τους
χώρους του Μ.Σ.Τ. Κρήτης και μεταφορά του στη διεύθυνση: Αθήνας 52, Αιγάλεω (Παύλος Φυσάκης
– 6944155112). Η απεγκατάσταση και συσκευασία των έργων θα έχει γίνει από τους συμμετέχοντες
καλλιτέχνες του Medphoto.
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Για τις εργασίες που αφορούν στο στήσιμο της έκθεσης της Μόνιμης Συλλογής, απαιτείται η
παρουσία δύο τεχνικών, στους χώρους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης (Μεσολογγίου 32)
για τρεις ημέρες εργασίας (17, 18, 19 Ιουνίου 2020 - 2 διανυκτερεύσεις).
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ανωτέρω
ημερομηνίες ανάλογα με τις ανάγκες των εκθέσεων και με έγκαιρη ενημέρωση / συνεννόηση με τον
ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία από
την κα Κατερίνα Κουγιουμουτζή στο τηλέφωνο 2831052530.
Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω
δικαιολογητικά (εφόσον δεν τα έχει καταθέσει μαζί με την οικονομική προσφορά):
 Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση
εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου).
 Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης
ή συμμετοχή σε δημοπρασία-διαγωνισμό).
 Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι
εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης.
 Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της
επιχείρησης από τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή
συμμετοχή σε διαγωνισμό).
 Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 4.960,00 € με ΦΠΑ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στην ΚΕΔΗΡ (διεύθυνση
Αρκαδίου 48, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ, e-mail: info@kedir.gr, τηλ.: 2831040157) μέχρι την Πέμπτη
11/6/2020.
Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
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