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Π.Α.Μ.Θ. 16.09.2022
Α. Π.: 276974/613
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες
Ταχ. Δ/ση
Ταχ. Κωδ.
Τηλέφωνο
Φαξ
e-mail

: Ε.Βουλτσιάδου
:Φιλίππου 82
:69132
:2531354228
:2531354227
:evoultsiadou@pamth.gov.gr

1. Μορφόπουλος Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού της ΠΑΜΘ, πρόκειται να προβεί στην
υλοποίηση δράσης « Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους – Παράλια ΠΑΜΘ 2022», συναυλία με τον Μάνο

Πυροβολάκη στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής προϋπολογισμού 6.500,00 ευρώ τελική
τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Σχετική η με αριθμ.πρωτ. Δ.Ο. 3410/14-9-2022 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης- (ΑΔΑ: Ω2ΠΓ7ΛΒ-KA8 , ΑΔΑΜ: 22REQ011243495 ).
Συγκεκριμένα η υποδράση , προϋπολογισμού 1.500,00 € περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α/Α

Περιγραφή Δαπάνης

Ποσότητα
/Είδος Τιμή σε
ευρώ

Σύνολο
αξίας σε
ευρώ με
ΦΠΑ

Συναυλία με τον Μάνο Πυροβολάκη και το συγκρότημα του (5 επιπλέον άτομα) στο
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η συναυλία θα διεξαχθεί με την τεχνική υποστήριξη του Συλλόγου Κρητών Ροδόπης,
οι οποίοι θα στηρίξουν με τα τοπικά τους σχήματα παρουσιάζοντας τον Κρητικό
Πολιτισμό με χορό, τραγούδι και τοπικές γεύσεις.
Στη δαπάνη περιλαμβάνεται το σύνολο των εξόδων της συναυλίας:
αμοιβές 6 καλλιτεχνών
διαμονή και μεταφορά
ήχος – φως
Αναλυτικά:
1. Ήχος – Φως , κάλυψη της συναυλίας

ΣΥΝΟΛΟ

1.500,00€

1.500,00€

Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τις εν λόγω προμήθειες – παροχές
υπηρεσίας.
Η Περιφέρεια θα προβεί στην ανάθεση του έργου μετά από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων
απευθείας ανάθεσης.
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς ιδιοχείρως ή με συστημένη αλληλογραφία
ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: evoultsiadou@pamth.gov.gr) μέχρι την
Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 11:00 π.μ. κάνοντας χρήση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα : 25313-54228.
Παρατηρήσεις:
1. Η προσφορά υποβάλλεται για την υποδράση με ανώτατο όριο το ποσό των 1.500,00€(χιλίων και πεντακοσίων
ευρώ). Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται τόσο ο ΦΠΑ όσο και οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
2. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα ακόλουθα:
α. Νομιμοποιητικά έγγραφα - Εκπροσώπηση
β. Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16 και του άρθρου 74 περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
γ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή ότι δεν τελείτε υπό τις περιπτώσεις της παρ. 4.β του άρθρου 73 του
Ν.4412/16 (Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας)
δ. Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
ε. Πιστοποιητικό ΓΕΜΥ
3. Η υποβολή της προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν
συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16
άρθρο 73. Υποβολή προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων
που αναγράφονται σε αυτή.
4. Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για δύο μήνες και οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το
χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
5. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την αναθέτουσα αρχή η οποία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /
ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία
που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της
παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
7. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των υπηρεσιών/ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές
ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.
Με εντολή Περιφερειάρχη
H Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης,
Απασχόλησης, Εμπορίου &
Τουρισμού
και α.α.
Μαρία Παντίδου
ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Συνημμένα :
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φιλίππου 82 - 69132, Κομοτηνή
Τηλ. 25313-54228
E-Mail: evoultsiadou@pamth.gov.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………………………………………..…………….
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………..…………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:………………………………………………………..………..
ΦΑΞ / E – MAIL :…………………………………………………………………..
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:.………………………………………………………………….
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
προσφορά ως παρακάτω:
Περιγραφή δαπάνης

/16-9-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε οικονομική
Προδιαγραφές

ΣΥΝΟΛΟ
………………….. ………………………
(πόλη),
(ημερομηνία)
Με εκτίμηση
(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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Ποσότητα σε
τμχ

Ποσό με
Φ.Π.Α. 24%
(ευρώ)

