Νάουσα, 10 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 110

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για την κάλυψη
των αναγκών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας.
Ειδικότερα, απαιτούνται υπηρεσίες έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων για τη μεταφορά των
επίσημων προσκεκλημένων, των εισηγητών της διημερίδας και των μελών των κριτικών επιτροπών
του Φεστιβάλ. Πρόκειται να εκδοθούν αεροπορικά εισιτήρια προορισμών εσωτερικού και
εξωτερικού. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής αποτελεί η παροχή πίστωσης τουλάχιστον ενός μηνός
στον φορέα διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας ενισχύεται από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜακεδονίαΘράκη».
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Το σύνολο της αμοιβής θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, με την οριστική παραλαβή του
παραδοτέου και τη διαπίστωση από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, της
συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα
Προκήρυξη και την Σύμβαση που θα έχει συναφθεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της
Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση
αυτή στον αναμενόμενο χρόνο ή καθυστερήσει περαιτέρω να πραγματοποιηθεί, ο Ανάδοχος

παραιτείται του δικαιώματος να απαιτήσει την καταβολή της αμοιβής του από πόρους της
Αναθέτουσας, υποχρεούται δε να αναμένει την χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Ε.Π.
«Μακεδονία – Θράκη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Κινηματογράφου Νάουσας μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 13.00. Εναλλακτικά οι
προσφορές μπορούν να αποσταλούν με fax (2332024637). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με την Άννα Γκαρνέτα, στο 2332024617.
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