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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. που διοργανώνει το Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι 2016 ενδιαφέρεται να λάβει
προσφορές για την εκτύπωση Σηµαιών µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.

∆ιάσταση:

1,25 Χ 3,15

2.

Υλικό:

Ειδικό σηµαιόπανο ψηφιακής εκτύπωσης (διαφορετικά θέµατα).

3.

Τρόπος
εκτύπωσης:

Ψηφιακή εκτύπωση και µε κατάλληλη επεξεργασία ώστε να έχει
ζωντανά χρώµατα και αντοχή στο νερό.

4.

Όψεις
εκτύπωσης:

Το θέµα θα εµφανίζεται και στις δύο όψεις, στην µία κανονικά και στην
πίσω αντίστροφα (καθρέπτης).

5.

Επεξεργασίες:

Περιµετρική µονή ραφή µε γύρισµα σε όλη την σηµαία, στην επάνω
µεριά ειδικό µανίκι από ενισχυµένο PVC διαµέτρου περίπου 15
εκατοστών, και στην εσωτερική κάθετη πλευρά ενίσχυση, τρύπες
στήριξης και τοποθέτηση µεταλλικών ενισχύσεων (µπουντούζια).

Ενοικίαση από 70 έως 100 Βάσεων για την τοποθέτηση
Η προσφορά θα περιλαµβάνει και την ενοικίαση ειδικών βάσεων στήριξης για την επάνω
µεριά της σηµαίας µε ελαστικότητα ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση της σηµαίας και της
κολώνας σε περίπτωση δυνατών ανέµων.
Τοποθέτηση σηµαιών
1) Η στήριξη θα γίνει µε µεταλλικές βάσεις που θα προτείνει ο εκάστοτε διαγωνιζόµενος.
2) Οι µεταλλικές βάσεις θα είναι ιδιοκτησία του αναδόχου και θα παραχωρηθούν για τη
περίοδο του τριωδίου.
3) Η τοποθέτηση θα γίνει µε καλαθοφόρο και προσωπικό του αναδόχου.
Αποξήλωση σηµαιών
1) Η αποξήλωση σηµαιών και βάσεων θα γίνει µε ευθύνη και επιµέλεια του αναδόχου άµεσα
µετά την λήξη του καρναβαλιού στις 15/3/2016.
2) Οι σηµαίες θα παραδοθούν στην υπηρεσία προς αποθήκευση και χρήση στο επόµενο
καρναβάλι.
3) Οι βάσεις θα αποξηλωθούν και θα επιστραφούν στον ανάδοχο.

4) Η αποξήλωση θα γίνει µε καλαθοφόρο και προσωπικό του αναδόχου.
Η προσφορά πρέπει να συµπεριλαµβάνει:
 κόστος κατασκευής σηµαίας,
 κόστος ενοικίασης από 70 έως 100 βάσεων µε τοποθέτηση και αποξήλωση
(βάσης και σηµαίας)
Να δοθεί προσφορά σε τιµή µονάδας για τις σηµαίες (υπολογίζεται να εκτυπωθούν από 10
έως 30 σηµαίες συνολικά, πιθανώς µε ποικίλα λογότυπα χορηγών, οµάδων κ.λ.π.) αλλά και
τιµή µονάδας για την ενοικίαση των βάσεων µε τοποθέτηση και αποξήλωση (βάσης και
σηµαίας).
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να αναλάβουν δέσµευση ότι 30 σηµαίες θα είναι αναρτηµένες το
αργότερο µέχρι την Κυριακή 21/2/2016.
Ο κλειστός φάκελος προσφοράς να συµπεριλαµβάνει τα τελικά ποσά της προσφοράς
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Επίσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει µαζί µε την προσφορά τους να προσκοµίσουν και
δείγµα του σηµαιόπανου µε εκτύπωση της επιλογής τους.
Η επιλογή των συνεργαζόµενων αναδόχων θα γίνει σύµφωνα µε την τελική οικονοµικότερη
τιµή του κάθε είδους χωριστά.
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να υλοποιήσει µέρος των παραπάνω.
Παρακαλούµε να καταθέσετε τις σφραγισµένες προσφορές σας στην Κ.Ε.∆Η.Ρ., Αρκαδίου 50,
ισόγειο, κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», το αργότερο έως τη ∆ευτέρα 28/12/2015 και ώρα
13:00. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα
δε θα ληφθούν υπ’ όψη.

Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης

