
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη,  27 Ιουλίου 2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.398452(0727)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 40 Προς:  OUTLINE TOURISM Ο.Ε. 
Ταχ. Κώδικας : 60132
Πληροφορίες Ευαγγελία Μυλωνά
Τηλέφωνο : 2351 351 215
Fax : 2351 020 036  
Email : e.mylona@pieria.pkm.gov.gr Κοιν.: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

                             ( CPV 79952000-2)

 Έχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010 “Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και  Υπηρεσιών”  και  ιδίως  τα   118  και  328  του  βιβλίου  ΙΙ  “Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010 “Οργανισμός  της  ΠΚΜ”  (ΦΕΚ  226/τ.Α'/27-12-2010),  όπως

τροποποιήθηκε  με  τις  αρίθμ.81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/30-12-2016).

4.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/2014)  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/5-8-

2016).

6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/τ.Α’/11-4-2012)  ¨Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ¨.

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) “Πρόγραμμα Διαύγεια”.

8.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/2011(ΦΕΚ204/τ.Α’/15-9-2011)   “Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση

του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/2.2.2014).

9.  Την  αρίθμ.57654/22-05-2017 απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  “Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 1781 τ.Β’).

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου”.

11.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  22  του  Ν.2859/2000  (ΦΕΚ  248  /τ.Α΄)  “Κύρωση  Κώδικα  Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12.Την  αριθμ.οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ  3475  Β΄)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

13.Την  αριθμ.οικ.602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ  3745  Β΄)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.

14.Την αρίθμ.οικ.759268(4394)/24-12-2019 (ΦΕΚ 4781 Β’) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη  Πιερίας περί

παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  σε  Προϊσταμένους  των  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

15. Την αριθμ.  22/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  (Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/06-04-2020)

“Έγκριση  κατάρτισης  αναπτυξιακού  προγράμματος  επενδυτικών  δαπανών  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας” (ΑΔΑ: 944Ι7ΛΛ-ΣΔΩ).

16.  Την  αριθμ.πρωτ.1336386(0624)/03-07-2020  (ΑΔΑΜ:20REQ006970658)  εισήγηση  -πρωτογενές

αίτημα του Γραφείου Τουρισμού της Π.Ε. Πιερίας.

17. Την αριθμ.35271(1751)/21-07-2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΟΝΓ7ΛΛ-1ΒΖ) ποσού

20.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού  του

οικονομικού  έτους 2020,  με  αριθμό καταχώρησης στο Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής της

Υπηρεσίας: 2704  (ΑΔΑΜ: 20REQ007062866).

18.  Την  αναγκαιότητα  ενίσχυσης  των  εναλλακτικών  δράσεων  τουρισμού  στον  Όλυμπο,  όπως  ο

ποδηλατικός τουρισμός που αποτελεί  παγκοσμίως μία τάση με τεράστια δυναμική.

19.  Την  από  23-06-2020  Βεβαίωση της  εταιρείας  Outline  Tourism  O.E.  περί  Αποκλειστικότητας

Διοργάνωσης της Δράσης “International Trail Building Week- Mt Olympus 2020”:

Παρακαλούμε,  να μας υποβάλετε προσφορά, η οποία να περιλαμβάνει την δαπάνη για:

Τμήμα Ι: Φιλοξενία των εθελοντών, συνολικός προϋπολογισμός 6.200,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Τμήμα II: Σίτιση των εθελοντών, συνολικός προϋπολογισμός 2.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Τμήμα ΙΙI: Μετακίνηση με οχήματα των εθελοντών,  συνολικός προϋπολογισμός 1.900,00 €

(με Φ.Π.Α. 24%).

Τμήμα ΙV: Παραγωγή βίντεο και φωτογραφικού υλικού, συνολικός προϋπολογισμός 6.000,00

€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Τμήμα V :Ποδηλατικές εξορμήσεις,συνολικός προϋπολογισμός 1.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Τμήμα  VI: Oργάνωση και εκτέλεση της εκδήλωσης, συνολικός προϋπολογισμός 2.500,00 €

(με Φ.Π.Α. 24%).

Η  συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  20.000,00€,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλυτικά ως εξής:
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Τμήμα Ι:

ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φιλοξενία των

εθελοντών

της δράσης

“International Trail

Building Week -Mt

Olympus 2020”

Από 06/09/2020  έως 

07/09/2020 στη Θεσ/νικη

10  Δίκλινα  (20  άτομα)  x  1  διανυκτέρευση  στη

Θεσσαλονίκη 06/09/2020 έως 07/09/2020 

Από  07/09/2020  έως

12/09/2020 στο Λιτόχωρο

10 Δίκλινα (20 άτομα) x 5 διανυκτερεύσεις με 

ημιδιατροφή στο Λιτόχωρο 07/09/2020 έως 

12/09/2020 

Από  12/09/2020  έως

13/09/2020 στη Θεσ/νικη

10 Δίκλινα (20 άτομα) x 1 διανυκτέρευση στη 

Θεσσαλονίκη 12/09/2020 έως 13/09/2020 

   Τμήμα ΙΙ:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6 Δείπνα  από  07/09/2020  έως

και 12/09/2020

20 Πλήρες γεύμα, στο οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
Ορεκτικά
Πρώτο πιάτο
Σαλάτες
Κυρίως πιάτο
Επιδόρπιο
Φρούτα
Τυροκομικά
Αλοιφές
Ψωμί
Κρασί
Αναψυκτικά

 

Τμήμα ΙΙΙ:

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μετακίνηση των εθελοντών Μετακίνηση  με  οχήματα  των
εθελοντών από 07/09/2020 έως
13/09/2020

2  Μίνιβαν  9  θέσεων  με

ποδηλατικό  τρέιλερ  x  7

ημέρες  μίσθωση  από

07/09/2020 έως 13/09/2020

Τμήμα ΙV:

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παραγωγή  βίντεο  και

φωτογραφικού υλικού

Καταγραφή  της  Δράσης  από
επαγγελματία κινηματογραφιστή,
παραγωγή  και  επεξεργασία
βίντεο και φωτογραφικού υλικού
από τον ίδιο.

α)  1  Κινηματογραφιστής x  6

μέρες  για  βιντεοσκόπηση  από

07/09/2020 έως 12/09/2020 

β)  Επεξεργασία  Βίντεο

εκδήλωσης  από  τον
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κινηματογραφιστή.

γ)  Παραγωγή  και  Διανομή

οπτικοακουστικού  υλικού  (2

τουλάχιστον videos – ένα teaser

και  ένα  διάρκειας  2  λεπτών

τουλάχιστον  και  κατ’  ελάχιστο

200  φωτογραφίες  υψηλής

ανάλυσης)  από  τον

κινηματογραφιστή.

Τμήμα V:

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ποδηλατικές  εξορμήσεις  στον
Όλυμπο

α)Μίσθωση 12 ποδηλάτων
β)παροχή  υπηρεσιών  οδηγών
βουνού σε ομάδα 12 ποδηλατών

α)12 Ποδήλατα x 2 ημέρες 

10/09/2020 και 12/09/20202 

β)2 Οδηγοί βουνού x 2 μέρες 

10/09/2020 και 12/09/2020

Τμήμα VΙ:

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οργάνωση και εκτέλεση της 
εκδήλωσης
“International Trail Building 
Week -Mt Olympus 2020”

Παροχή υπηρεσίας Οργάνωσης
και εκτέλεσης της εκδήλωσης
“International Trail Building 
Week -Mt Olympus 2020”

Η  παροχή  υπηρεσιών
οργάνωσης  και  εκτέλεσης  της
εκδήλωσης  “International  Trail
Building  Week  -Mt  Olympus
2020” θα περιλαμβάνει:
α) Έρευνα αντίστοιχων δράσεων
σε Ευρωπαϊκές χώρες.
β)Έρευνα κατάλληλων 
μονοπατιών στον Όλυμπο για 
τον καθαρισμό και συντήρηση 
από τους εθελοντές.
γ)Αποτύπωση -ψηφιακή και 
έντυπη- των μονοπατιών για τις 
αδειοδοτήσεις από το Δασαρχείο
Πιερίας.
δ)Συνεννοήσεις με το Δασαρχείο
Πιερίας και τον Εθνικό Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού για 
τις αδειοδοτήσεις.
ε)Οργάνωση για την μετακίνηση,
φιλοξενία και σίτιση 20 ατόμων 
για την δράση.
στ)Ενσωμάτωση στην ομάδα 
οργάνωσης ειδικού από το 
εξωτερικό, με πολυετή εμπειρία 
στην κατασκευή και συντήρηση 
ορειβατικών ποδηλατικών 
μονοπατιών.
ζ)Διαδικτυακή διαφήμιση για την 
δράση και την προβολή της 
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περιοχής σε συγκεκριμένα 
αγοραστικά κοινά τουριστών, με 
ενδιαφέρον στον τουρισμό 
ορεινής ποδηλασίας.
η)Έρευνα για εξεύρεση 
κατάλληλου ανθρώπινου 
δυναμικού και κατάλληλου 
εξοπλισμού για την παραγωγή 
βίντεο και φωτογραφιών σε 
ορεινές συνθήκες.
θ)Οργάνωση κρατήσεων 
ξενοδοχείων με κατάλληλη 
υποδομή για την φιλοξενία των 
εθελοντών, της ομάδας 
παραγωγής οπτικοακουστικού 
υλικού και του εξοπλισμού.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οφείλετε να μας καταθέσετε φάκελο ο οποίος θα εμπεριέχει τα κάτωθι:

Α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνετε ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

1)  Δεν  υπάρχει  εις  βάρος  σας  τελεσίδικη  απόφαση,  από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχετε

καταδικασθεί  για  κάποιο  από  τα  παραπτώματα  (όπως,  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σε περίπτωση που υπάρχει εις βάρος σας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

παραπάνω λόγους, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να σας αποκλείσει από τη συμμετοχή σας στην

παρούσα διαδικασία.

«Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

2) Ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και ότι δεν τελείτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού

συμβιβασμού.( Άρθρο 73 παράγραφος 4 περ.β) του ανωτέρω νόμου.

3) Είστε εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και εξακολουθείτε να είστε εγγεγραμμένοι μέχρι τη

λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της προσφοράς.( Άρθρο 75 παράγραφος 2 του ανωτέρω νόμου).

4) Είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.( Άρθρο 73 παράγραφος 2

του ανωτέρω νόμου)

5) Ότι λάβατε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα

6)  Θα προσκομίσετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν σας ζητηθούν, προκειμένου να

αποδείξοετε την ακρίβεια των δηλωθέντων στις περιπτώσεις 2, 3 και 4  της ως άνω υποβληθείσας

υπεύθυνης δήλωσης.

Την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης της εταιρείας σας, έχει ο νόμιμος εκ   -
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πρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκ  -

προσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία

σύναψης σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση

θα πρέπει να συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της

εταιρείας, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψηφίου οικονομικού φορέα.

Β) «Οικονομική προσφορά» 

Η οικονομική  προσφορά θα συνταχθεί  σύμφωνα με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:   Ι  (Υπόδειγμα οικονομικής

προσφοράς)  της  παρούσης  και  θα  πρέπει  να  υποβάλετε  προσφορά  για  όλα  τα  Τμήματα  της

παρούσας Πρόσκλησης.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. 

Η προσφερόμενη τιμή  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά

Τμήμα, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της

παρούσας. 

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν τον Προμηθευτή - Ανάδοχο και θα γίνονται  σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό .

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην

προσφορά του.

 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος της παρούσας διαδικασίας αναλαμβάνει επιπροσθέτως τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Τα βίντεο και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να παραδοθούν σε τόπο και χρόνο που θα υποδεί-

ξουν οι υπεύθυνοι του Γραφείου Τουρισμού και πάντως όχι πέραν  της 30ης Νοεμβρίου 2020.

2.  Η υπηρεσία των έξι (6) δείπνων θα πρέπει να παρασχεθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίσει την

άριστη ποιότητα των προσφερομένων ειδών και την άψογη  εξυπηρέτηση των  προσκεκλημένων.

3. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας φιλοξενίας των επισκεπτών θα πρέπει να φροντίσει  για την άριστη

διαμονή και σίτισή τους στα καταλύματα  και υποχρεούται επίσης να παραδώσει μετά το τέλος αυτής

στην αναθέτουσα αρχή: 

 Αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα εμφαίνεται ο αριθμός των δωματίων (δίκλινων) 

 Αποδεικτικό  άφιξης και αποχώρησης (checking  και checkout ) για κάθε δωμάτιο.

 Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου των ατόμων που διέμειναν σε κάθε δωμάτιο.
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 Φωτοτυπία της κατάστασης από το Βιβλίο του ξενοδοχείου που αναγράφονται τα ονόματα

των ατόμων που διέμειναν τις  συγκεκριμένες ημέρες της  παρούσας πρόσκλησης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά σας μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30, είτε

ιδιοχείρως, είτε με email στο e.mylona@pieria.pkm.gov.gr

Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  παραδοθεί  ιδιοχείρως, στο  εξωτερικό  μέρος  του  φακέλου  θα

αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γραφείο Τουρισμού

Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τη Διοργάνωσης της Δράσης “International Trail Building Week- Mt Olympus 2020”:  

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε στο εξής τηλέφωνο: 2351351215.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                              ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

mailto:a.chandolia@pieria.pkm.gov.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΠΟΛΗ : 

Α.Φ.Μ.  : 

ΔΟΥ:  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Φax:

Email :

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. οικ.

…... …………… πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

α/α Είδος δαπάνης

Προϋπολογισθείσα

δαπάνη

(συμπεριλαμβανομέν

ου Φ.Π.Α. 24%)

Προσφερόμενη

τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α.)

Προσφερόμενη

τιμή 

(με Φ.Π.Α.)

1 Φιλοξενία Εθελοντών 6.200,00€

2 Σίτιση Εθελοντών 2.400,00€

3 Μεταφορές  με Οχήματα 1.900,00€

4 Παραγωγή  βίντεο  και

φωτογραφικού υλικού

6.000,00€

5 Ποδηλατικές εξορμήσεις στον

Όλυμπο

1.000,00€

6 Οργάνωση εκδήλωσης 2.500,00€

 

Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ : 

Συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 24%:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η Επιχείρηση “OUTLINE TOURISM Ο.Ε.”,  είναι η αποκλειστική και μοναδική

εταιρεία -διοργανωτής της Δράσης “International Trail Building Week – Mt Olympus 2020”  και δεν

επιτρέπεται σε καμία άλλη εταιρεία  η διοργάνωση και εκτέλεση της εν λόγω δράσης.

     Ημερομηνία:

                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                     Ονοματεπώνυμο 

  Σφραγίδα & υπογραφή 
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