ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Εθνικής Αντίστασης 20
Ταχ. Κωδ.
: 65110 Καβάλα
Πληροφορίες : Παπαβαρύτης Ε.
Τηλέφωνο
: 2513503362
FAX
: 2510 291300
E-mail
:epap@pamth.gov.gr
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Προς :
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Φεστιβάλ Φίλιππων» ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕ Ε.Φ. 3351, Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2, ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΙ Κ.Ε. 182011000.

για την δράση «Φεστιβάλ Φιλίππων» και ειδικότερα το 2ο Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος
και τις παραστάσεις που περιλαμβάνει αυτό στις 20/8 και στις 21/08 σύμφωνα με την απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2700(ΑΔΑ:6ΦΥΩ7ΛΒ-1ΜΒ) ανακοινώνει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την
χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον
οποίο ζητούνται.
Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, θα πρέπει να αναγράφεται
αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας καθώς και η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με τα
ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι εντός των
πλαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές δεν θα
πρέπει να έχουν ξύσματα σβησίματα ,προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν
ασαφείς η δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο .
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο ως τις
23/07/2018 και ώρα 09:00 στο Γραφείο 362 της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν εξωτερικά τα στοιχεία
του αποστολέα και τα κάτωθι στοιχεία:
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.

: Εθνικής Αντίστασης 20
: 65110 Καβάλα

(Για το «Φεστιβάλ Φιλίππων» ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ -πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

για τα εξής είδη αναλυτικά:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΕΙΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

Διαμονή συντελεστών στην περιοχή
ο

Φίλιπποι Καβάλας για το «2 Διεθνές
Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος»
Διαμονή με πρωινό
1) 11 ημέρες x11 μονόκλινα δωμάτια

4295,50€

2) 11 ημέρες x5 δίκλινα δωμάτια

2502,50€

3) 11 ημέρες Χ4 τρίκλινα δωμάτια

2442,00€

4) 11 ημέρες Χ1 μονόκλινο

390,50€

Από 11/08 έως 21/08

ΣΥΝΟΛΟ

9.630,50ΕΥΡΩ

Συνολικού ποσού μέχρι 9.630,50 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844.0013,
ΚΕ182011000, οικονομικού έτους 2018.
Μετά το πέρας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή.
Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:
1. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Α.Μ.Θ, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει
άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.
2. Η Π.Α.Μ.Θ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές
ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει. Η παράδοση των
ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά με ευθύνη και μεταφορικά
μέσα του προμηθευτή.
3. Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του
έτους.
4. Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
5. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο
απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή.
6. “Oλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη”
7. μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία
να δηλώνουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι:
“όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη”
“κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 και θα τα
προσκομίσω όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος”.
ΜΕΠ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΧΙΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

