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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Θέρμη, 17/07/2019
Αρ. Πρωτ. : 30075

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις“
Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών, Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες ερευνών και μελετών της πράξης “ Improving the conservation of the priority
plants in the cross border area” - CONSE PP»”, προϋπολογισμού 65.290,00€ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα όπως αυτά αναλύονται παρακάτω:
A/A/

Περιγραφή

Ποσό
ΚΑ Εξόδων 2019
(συμπεριλαμβανομ
ένου του ΦΠΑ)
28.790,00€

64.6117.017 &
64.6117.018

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

10.200,00€

64.6117.018

Τμήμα 3

Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους

21.000,00€

64.6117.018

Τμήμα 4

Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής κήπου

5.300,00€

64.6117.018

Τμήμα 1

Υπηρεσίες
Δημοσιότητας,
Επικοινωνίας
Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών

Τμήμα 2

&

ΣΥΝΟΛΟ

65.290,00€

Μπορεί να υποβληθεί προσφορά για ένα Τμήμα ή για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος
έργου 2018ΣΕ40860037)
Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α.: 64.6117.017 & 64.6117.018 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Θέρμης.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν αρχικά με την υπ’ αριθμ. 279/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 299/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Θέρμης
πλατεία Δημοκρατίας 1,
τηλ.2313300778, ,NUTS :GR122, την 31/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 π.μ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την προαναφερόμενη μέρα , ώρα και τόπο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα
γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε
αυτός θα γίνει στις 09/08/2019 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και ώρα.
Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά , τηλ.2310 - 478027 και 2310 478029, Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
m.kiriakis@thermi.gov.gr
&
d.athanasiadis@thermi.gov.gr
Η περίληψη και η διακήρυξη θα δημοσιευθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η διακήρυξη η περίληψη διακήρυξης
και λοιπά στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θέρμης (www.thermi.gov.gr).
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Παπαδόπουλος Θεόδωρος
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