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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ
18ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε ΣΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/7/2017 (ΑΠ: 940) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
13ο, 14ο, 17ο και 18ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ATHENS
DIGITAL ARTS FESTIVAL» (Κωδ. ΟΠΣ 5004187) ΣΤΟ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το αντικείμενο του έργου αφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και επισκευές για το 18ο Athens

Digital Arts Festival της ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε.

Στόχος είναι η συντήρηση και η επισκευή του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου, η εγκατάσταση

ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του φεστιβάλ καθώς και η συντήρηση του

καθόλη τη διάρκεια και το πέρας του 18ου Athens Digital Arts Festival. Η παροχή των υπηρεσιών του

Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως τις 13.06.2022. Ο

Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις

του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης.

2. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν την Υποστήριξη της ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ

Α.Μ.Κ.Ε για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και επισκευές για το 18ο Athens Digital Arts Festival

που θα γίνει στην πλατεία Κοτζιά και στο κτιριακό συγκρότημα πρώην NOTOSHOME, Κρατίνου 3-5.

3. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:

Την εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σε χώρο συνολικής επιφάνειας 6,897 m2

με απαραίτητη προϋπόθεση η αυτοψία στους χώρους όπου θα καταγραφούν όλες οι ανάγκες.



Παρατηρήσεις:

- Οι επισκευές αφορούν:

α. Την αποκατάσταση των υλικών ζημιών στον κεντρικό υποσταθμό του κτιρίου και την

ανατροφοδότηση του με ηλεκτρικό ρεύμα. Τα υλικά των παραπάνω επισκευών

συμπεριλαμβάνονται.

β. Την αποκατάσταση του ηλεκτρολογικού δικτύου των ορόφων ( φώτα, κλιματισμός, πρίζες κα)

γ. Την αποκατάσταση της ρευματοδότησης των τριών ανελκυστήρων

δ. Την αποκατάσταση της ρευματοδότησης της κυλιόμενης κλίμακας

- Η εγκατάσταση αφορά

α. Την τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού για την υποστήριξη και λειτουργία

των έργων , αναρτήσεις αναμονών στα σημεία που θα υποδειχθεί από την ομάδα παραγωγής του

φεστιβάλ(πρίζες, μπαλαντέζες, καλώδια κα)

β. Την τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό των έργων και τον

βοηθητικό φωτισμό του κτιρίου ( σποτ, προβολείς, led λάμπες κα)

γ. Η ρευματοδότηση , ο φωτισμός κατά την προετοιμασία προετοιμασία της εσωτερικής σκηνής

και η υποστήριξη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της

δ. Τοποθέτηση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών σε ανάρτηση και

- Όσον αφορά την πλατεία Κοτζιά και τους εξωτερικούς χώρους περιμετρικά του κτιρίου

περιλαμβάνονται :

α. Η ρευματοδότηση και ο φωτισμός της κεντρικής σκηνής και των installation καθώς και η

ρευματοδότηση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του φεστιβάλ

β. Η προετοιμασία του φωτισμού της σκηνής και οι ηλεκτρολογικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια

λειτουργίας της

γ. Η ηλεκτρολογική σύνδεση με το σημείο παροχής του δήμου

δ. Η κάλυψη όλων των ηλεκτρολογικών καλωδίων που περνάνε από την πλατεία.

- Η συντήρηση αφορά ηλεκτρολογικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας του φεστιβάλ

- Περιλαμβάνεται επίσης η παροχή προσωπικού για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων  και την υποστήριξη δρώμενων καθ’όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ

- Στις παραπάνω εργασίες συμπεριλαμβάνονται τα ηλεκτρολογικά υλικά  και εξοπλισμός.



Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε
αντίστοιχες διοργανώσεις και σε επισκευές χώρων αντίστοιχων αναγκών.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η αμοιβή θα ανέλθει σε 6.500 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.

 Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό φάκελο υποψηφιότητας από την ημερομηνία

ανάρτησης της πρόσκλησης Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 (ΩΡΑ:

17:00) στην έδρα της εταιρείας, Φλέμινγκ 7, Τ.Κ. 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@adaf.gr.


