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Τριάδι, 27/4/2020

Αρ. Πρωτ.: 30

ΠΡΟΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016) 

 

Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων 
Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (δ.τ. ΔΥΟΠΠ) ενδιαφέρεται να προβεί σε  
απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις 
δημοσιότητας eTHESSLAND» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “eTHESSLAND” του Μέτρου 
«Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018» από το 
Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα 
με την αριθμ. 29/2020 μελέτη της ΔΥΟΠΠ, μέχρι τη Πέμπτη 30/4/2020 και ώρα 15:00 στην 
οδό Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 29/2020 μελέτη της ΔΥΟΠΠ και θα αφορά 
στο τελικό σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Η 
απευθείας ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ 1,2,3 και 4 και όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρου 2 παρ 1 περ. 31 του Ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών 
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016. 

Παρακαλούμε στον σφραγισμένο φάκελο να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» 

 Η φράση «ΔΥΟΠΠ» 

 «Δράσεις δημοσιότητας eTHESSLAND» 

 Αριθμ. 29/2020 μελέτη της ΔΥΟΠΠ 

 Ημερομηνία λήξης: 30-4-2020 

 Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο σφραγισμένος φάκελος της 
προσφοράς σας, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι: 

i. έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης και των 
σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεστε πλήρως 
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ii. η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης 

iii. η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής 
μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων 

2. Οικονομική προσφορά 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30/6/2020, 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε 
περίπτωση θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «eTHESSLAND». 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% με την ολοκλήρωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος 
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ. Δεν δίδεται κανενός είδους 
προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα 
αναπροσαρμογής της τιμής. 

 

Συνημμένα: 

 Η υπ’ αριθμ. 29/2020 μελέτη της ΔΥΟΠΠ 

 

       
         

Ο Διαχειριστής  της ΔΥΟΠΠ 

 

 

 

Βασίλειος Μωυσίδης 

Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης 

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

 

 

 

Στέργιος Πραλακίδης 

Υπάλληλος Δνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
& Πληροφορικής Δήμου Θέρμης 
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