
 

 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 

 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 

134-136, ΤΚ 104 35, Κεραµεικός, Αθήνα, Τηλ: +30 2103609695, ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS: EL303  Φαξ: 

+30 2103628468, www.tainiothiki.gr, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 

admin@tainiothiki.gr. 2. Φύση της σύµβασης: Η σύµβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό «κάτω των ορίων» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, ενδεικτικού προϋπολογισµού 

20.300,00 ΕΥΡΩ (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΙΝΙΩΝ 2020» (CPV: 92112000). 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Αθήνα. ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

NUTS: EL303. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού υποτιτλισµού: α) των κινηµατογραφικών προβολών που θα 

πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης Art and Docs στον κινηµατογράφο Λαΐς, Ιερά οδός 

48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραµεικός, Αθήνα, όπου βρίσκεται και η έδρα της 

Ταινιοθήκης της Ελλάδος, τον Σεπτέµβριο 2020, β) για το 11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού 

Κινηµατογράφου της Αθήνας που θα πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο-Νοέµβριο του 2020, τόσο σε 

φυσική µορφή, στον κινηµατογράφο Λαΐς, όσο και σε επιγραµµική (online) µορφή σε ψηφιακή 

διαδικτυακή πλατφόρµα, γ) για αφιέρωµα σε ξένο σκηνοθέτη που θα πραγµατοποιηθεί στο 

διάστηµα έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2021. ∆εν προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης. 5. Η προσφορά 

αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισµός 6. ∆εν επιτρέπεται η 

υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραµµα διάρκειας της σύµβασης: Έως 

28.02.2021. 8. ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα 

υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης: Η 

διακήρυξη, µε τα παραρτήµατά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr), και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.tainiothiki.gr. 9. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 03.07.2020, 17.00 µµ. Οι 

προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗ∆ΗΣ (διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr)  και εντός τριών εργασίµων ηµερών µετά την ηλεκτρονική υποβολή, 

προσκοµίζονται στα γραφεία της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 

134-136, ΤΚ 10435, τα έγγραφα που απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι 

προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενηµερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια µπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών: 09.07.2020 και ώρα 09:00 π.µ. Οι διαγωνιζόµενοι θα έχουν 

πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών µετά το άνοιγµα µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 12. 

Απαιτούµενες εγγυήσεις: Εγγυητική συµµετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι 406,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού 

οικονοµικού ανταλλάγµατος µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε 

περίπτωση λήψης, που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
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και του ποσού της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής: Έντοκη 

προκαταβολή έως 20% της αξίας της σύµβασης και αποπληρωµή µε την παραλαβή. Το έργο 

εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (MIS 5004140), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 14. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής και ελάχιστοι όροι οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει 

να πληροί ο οικονοµικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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. Οι ενώσεις οικονοµικών 

φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 

από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύµβασης να περιβληθεί τη µορφή της 

κοινοπραξίας του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, συσταθείσας διά συµβολαιογραφικού εγγράφου, 

είτε τη µορφή εταιρείας του εµπορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

εµπορικού νόµου. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 

µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Οι οικονοµικοί 

φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 

εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενό της.  Οι 

οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα 

XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 

εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 

χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει 

να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, 

απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

ικανότητα: Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διαθέτουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα 

τελευταία τρία έτη (2016, 2017, 2018) τουλάχιστον 26.000,00 €. Τεχνική ικανότητα: α) κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να έχουν δραστηριότητα στον 

ταυτόχρονο υποτιτλισµό κινηµατογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες. 

Ειδικότερα θα πρέπει να αναφερθούν παρόµοιες συµβάσεις έργων που έχουν πραγµατοποιηθεί 

κατά την τελευταία τριετία µε αντικείµενο τον υποτιτλισµό των ταινιών, µέσου ετήσιου συνολικού 

προϋπολογισµού τουλάχιστον ίσου µε τον προϋπολογισµό του έργου. β) Στην προτεινόµενη οµάδα 

έργου να περιλαµβάνονται στελέχη που θα αναλάβουν τόσο την µετάφραση των υποτίτλων όσο και 

τον αυτόµατο υποτιτλισµό τους κατά τη διάρκεια των προβολών, τα οποία θα πρέπει να είναι 

επαγγελµατίες µεταφραστές µε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα αλλά και την απαραίτητη εµπειρία 

στον χώρο του κινηµατογραφικού υποτιτλισµού. Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται δύο βιογραφικά 

συνεργατών µεταφραστών µε εξειδίκευση στην κινηµατογραφική µετάφραση και ένα βιογραφικό 

πεπειραµένου µεταφραστή – συντονιστή της υλοποίησης του έργου. 15. Νοµική µορφή την οποία 

θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονοµικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύµβαση: Οι 

ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις 

περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστηµα κατά το 

οποίο ο προσφέρων δεσµεύεται από την προσφορά του: Πέντε µήνες από την ηµεροµηνία 
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παραλαβής των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: Πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. 18. Ενστάσεις: Η 

προθεσµ ία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι 5 ηµέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµ ικό φορέα. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε 

κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Απαιτείται 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 19. Αιτήµατα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 

φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του 

∆ιαγωνισµού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µέσω του Συστήµατος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο 

µε το κείµενο των ερωτηµάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 20. Η σύµβαση δεν εµπίπτει στη 

Σ∆Σ.  
 

 

Η Πρόεδρος ∆.Σ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος 

 

 

Μαρία Μητροπούλου Κοµνηνού 
 

 

 

 
  

Με  τη  συγχρηµατοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
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