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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Παρουσίασης Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους 2021» (CPV 
72000000-5) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία 
δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ(19.000,00€) και ΦΠΑ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα 
ευρώ (4.560,00€). Η παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Παρουσίασης Διεθνούς Φεστιβάλ 
Δάσους 2021, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση  
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου «Φεστιβάλ Δάσους 
ΚΘΒΕ»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 
2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002333 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ).  
 
Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής 
παρουσίασης Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους 2021 και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
επιμέρους ενέργειες (α) αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας on.ntng.gr με την 
έναρξη νέου Φεστιβάλ, την προσθήκη ενοτήτων (Προβολές, Εκδηλώσεις), τη 
δημιουργία ημερολογίου εκδηλώσεων, τον επανασχεδιασμό της αρχικής 
ιστοσελίδας, τη διασύνδεση με το εσωτερικό σύστημα τεκμηρίωσης ψηφιακών 
πόρων (DAM – Digital Asset Management) (β) εκπαίδευση, (γ) τεχνική υποστήριξη και  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
 



 
                                                                             
 

 

 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 
54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την 11η Αυγούστου 2021 
ημέρα Τετάρτη. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου 
του ΚΘΒΕ, Θέατρο ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 8ος όροφος μέχρι 11/08/2021 ώρα 11.30 πμ. 
 
Κριτήρια επιλογής ορίζονται: (α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3. της Διακήρυξης,  (β) Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4. της Διακήρυξης, (γ) 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5. της Διακήρυξης. 
 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN ISO 1435:2009 ή ισοδύναμη πιστοποίηση αλλοδαπής προέλευσης (για 
συμμετέχοντες φορείς με φορολογική έδρα εκτός Ελλάδος). Δύναται επίσης η 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να στηριχθούν σε δυνάμεις τρίτων  προσκομίζοντας 
σχετική δέσμευση των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 3 μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, ύψους 380,00€ 
προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.5. και το Παράρτημα IV της 
Διακήρυξης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλλουν ενστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 127 
παρ. 2 και 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ntng.gr είτε μέσω 



 
                                                                             
 

 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του 
ενδιαφερομένου στα e-mail: info@ntng.gr, v.palikisianos@ntng.gr 
 

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 
εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις ανωτέρω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις ταχυδρομείου είτε εγγράφως στο Πρωτόκολλο του ΚΘΒΕ, κτίριο ΕΜΣ 8ος 
όροφος Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54621, καθώς και στα τηλέφωνα: 
2315200095. 
 

 

                             

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ 
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