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ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμήςποιότητας στο σύνολο της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στη σχετική μελέτη .Η συνολική
δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού 72.999,79 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Ελευθερίου Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη), την 29 η του μηνός Ιουνίου
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης
υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από το Ν.Π.Δ.Δ
(υπηρεσία πρωτοκόλλου) μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών,
με ευθύνη των προσφερόντων.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο
αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης.
Επιπροσθέτως, περίληψη τη διακήρυξης και η παρούσα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.neasmyrni.gr, όπου προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως
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απαράδεκτη.

Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης κατά το ήμισυ του αρχικού συμβατικού
χρόνου, κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα
αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και
ποσού.
Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα
πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα..
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
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