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ΘΕΜΑ: «Αίτηµα για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων, για 3η συνεχή χρονιά µε τον τίτλο «50/50 Ισότητα και στον
Κινηµατογράφο # 3 », µε την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το WIFT.GR (Women in Film
and Television Greece), που θα πραγµατοποιηθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις
13 έως 16 Ιουνίου 2019, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό».
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων προτίθεται να προβεί στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης,
τριήµερου φεστιβάλ µε προβολές ταινιών γυναικών δηµιουργών (ελληνίδων και άλλων
ευρωπαίων), µε τον τίτλο «50/50 Ισότητα και στον Κινηµατογράφο # 3 », µε την Ταινιοθήκη της
Ελλάδος και το WIFT.GR (Women in Film and Television Greece),που θα πραγµατοποιηθεί στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδος από 13 έως 15 Ιουνίου 2019.
Η εκτιµώµενη δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων
ευρώ (8.000 € ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ
2420907001 του Ειδικού Φορέα 1007-203 Προϋπολογισµού Εξόδων της Γ.Γ.Ι.Φ. οικονοµικού
έτους 2019.
Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα κατατεθεί στο Τµήµα Προµηθειών επί της Σταδίου 31,
101 83 Αθήνα, έως την Τρίτη 21 Μαΐου και ώρα 12:00.
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο και αφορά στο σύνολο τις υπηρεσίες που θα
παρέχει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα µε την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα
εξής δικαιολογητικά:
αντίγραφο σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας
αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης
αντίγραφο ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ,
επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του οικείου Επιµελητηρίου καθώς και
αντίγραφο/φα ποινικού µητρώου επί ποινή αποκλεισµού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
µήνες πριν από την υποβολή τους.
Σε περίπτωση αναµονής έκδοσής του/των ποινικών µητρώων, δύναται να προσκοµιστεί
υπεύθυνη δήλωση του νόµου 105 Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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