ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης με βάση το υπ.αρ 220/16.12.2016
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρούσα ανακοινώνει και δημοσιεύει
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παραγωγή της διοργάνωσης της
έκθεσης Art-Athina 2017.
Οι όροι συμμετοχής στην ανωτέρω πρόσκληση ενδιαφέροντος έχουν ως ακολούθως:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος
έχουν νομικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία στη διοργάνωση
και παραγωγή εκθέσεων.
2. Τα συμμετέχοντα στην παρούσα προκήρυξη νομικά πρόσωπα, οφείλουν να
προσκομίσουν με την προσφορά τους και την εκδήλωση ενδιαφέροντος πλήρη
φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τα νομοθετικώς προβλεπόμενα
πιστοποιητικά, περί μη πτώχευσης και εκκαθάρισης και πιστοποιητικά περί μη
καταδίκης ή υποδικίας των νομίμων εκπροσώπων τους για οικονομικά
αδικήματα. Επιπροσθέτως, τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της παρούσας
πρόσκλησης ενδιαφέροντος νομικά πρόσωπα πρέπει να συνυποβάλλουν με
την προσφορά τους εγγυητική επιστολή ημεδαπής τράπεζας υπέρ του ΠΣΑΤ
ύψους εβδομήντα χιλιάδων #70.000,00# ευρώ για την καλή εκτέλεση της
συμβάσεως, με ισχύ τουλάχιστον έως την 30.11.2017
3. Τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα δύναται να υποβάλλουν τις προσφορές
τους έως και την 11η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00.
4. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται δια της κατάθεσής τους
στην έδρα του ΠΣΑΤ επί της οδού Βαλαωρίτου, αρ.9α, όπου και θα
συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό έγγραφο παραλαβής. Επίσης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους με συστημένη
επιστολή δια των ΕΛΤΑ ή των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ως αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται η
απόδειξη παραλαβής του σχετικού φακέλου.
5. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβάλλονται επί ποινή
ακυρότητας και αποκλεισμού σε κλειστό φάκελο, ο οποίος πρέπει να περιέχει
και τα μνημονευόμενα στην παρ.2 δικαιολογητικά και την σχετική εγγυητική
επιστολή.
6. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ενεργηθεί την 15.1.2017 από τριμελή
επιτροπή απαρτιζόμενη από την Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΣΑΤ, Γιάννα

Γραμματοπούλου, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ του ΠΣΑΤ, Γιώργο Καρτάλο και
τον Ταμία του ΔΣ του ΠΣΑΤ, Γιάννη Καλλιγά μετά από αιτιολογημένη γνώμη
του Νομικού Συμβούλου του ΠΣΑΤ.
7. Τα αποτελέσματα της επιλογής του Αναδόχου και δη η πράξη της ως άνω
επιτροπής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΣΑΤ.
8. Ο επιλεγείς ανάδοχος εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών ημερών οφείλει
να προσέλθει στα γραφεία του ΠΣΑΤ για την υπογραφή της Σύμβασης.

Αθήνα, 4.1.2017
Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΣΑΤ
Γιάννα Γραμματοπούλου

