ΑΔΑ: 6ΡΝΑ7ΛΛ-Φ2Ψ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ταχ. Δν/ση
: 28ης Οκτωβρίου 40
Ταχ. Κωδ
: 60132 Κατερίνη
Πληροφορίες :Μαρίνα Κώστα
Τηλ.
:2351351294
Αριθ. τηλ/που :2351351202
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου :
m.kosta@pieria.pkm.gov.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.06.01 08:51:08
EEST
Reason:
Location: Athens

Κατερίνη, 31-Μαΐου-2018
Αριθ. Πρωτ. : οικ.2344

Προς: Οικονομικούς Φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥ 15ου ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ OLYMPUS
MARATHON
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010)
3. Τη με αριθ: 81320+77909/01-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)
4. Την αρίθμ. οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ
3129/Β/2014)
5. Την αριθμ. οικ.30140(386)/27-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». (ΦΕΚ
335/Β/2017)
6. Τη με αριθμ. οικ.30110(385)/27-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και
στον εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017)
7. Τη με αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 642/20-02-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Παράταση
θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017).
8. Τη με αριθ. πρωτ: οικ.243024(3919)/16-06-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας:
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.30201(393)/27-01-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ: 6ΧΡ77ΛΛ-ΘΧΩ)
9. Τη με αριθμ. οικ.516661(3003)/06-12-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας: «Παροχή
εξουσιοδότησης
υπογραφής
εγγράφων,
αποφάσεων
και
άλλων
πράξεων
«ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
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Μέριμνας ΠΚΜ, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας και τους
Προϊσταμένους Τμημάτων αυτής» (ΦΕΚ 4436/Β/15-12-2017)
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 “Πρόγραμμα Διαύγεια” (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-10)
Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Περί σύστασης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». (ΦΕΚ204/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε από τον
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 19/Α΄/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα
Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΦΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄/2012)
Τις διατάξεις της με αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β΄/2012), όπως τροποποιήθηκε από
την αριθμ. 57654/2017 Υ.Α. και ισχύει μέχρι σήμερα.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α΄/2015)
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014/26-3-2014, περί “Απλούστευσης Διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου” (ΦΕΚ
74/Α΄/26-03-2014)
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-82016).
Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016)
Την αριθ. 62/2017 απόφαση της 10ης/10-04-2017 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ:
«Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πιερίας…. από ΛΟΙΠΑ.» (ΑΔΑ:7Ι757ΛΛ-ΠΜΣ)
Τη με αριθ. 156/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)
Τη με αριθ. 156/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 2142/Β΄/22-06-2017)
Την αριθ. 5/2018 απόφαση της 1ης/26-01-2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ: «Έγκριση
για την κατάρτιση προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών έτους 2018….» (ΑΔΑ: ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ)
Την αριθ. 64/2018 απόφαση της 6ης/02-04-2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ: «Έγκριση
1ης τροποποίησης προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,
χρηματοδοτούμενου από α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), β) τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) και ΠΔΕ γ) Πρόστιμα δ) Τόκους ε)ΟΣΚ στ) ΥΠΕΣΣΔΑ ζ) ΛΟΙΠΑ έτους 2018» (ΑΔΑ:6Μ047ΛΛΡΗΗ)
Τη με αριθ. πρωτ:οικ.204660(1291)/26-04-2018 βεβαίωση περί ύπαρξης πίστωσης στο φορέα 721, ΚΑΕ
9899.01 του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης, της Περιφερειακής Ενότητας
Πιερίας, ποσού 2.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο αφορά στην κάλυψη δαπάνης
αναμνηστικών μεταλλίων
Το με αριθ. πρωτ: 1785/27-04-2018 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας
στη διοργάνωση του 15ου Επετειακού Olympus Marathon στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου». (ΑΔΑΜ:
18REQ003032617 2018-05-03).
Την αριθ.1082/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΞΨ7ΛΛ-ΜΚΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία
εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 2.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά
στην κάλυψη δαπάνης αναμνηστικών μεταλλίων.
Την αριθ. πρωτ: 260220(1713)/29-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 2.500,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α απόφασης 2518 και α/α 2407 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 618Χ7ΛΛ-ΠΡΕ) (ΑΔΑΜ:
18REQ003171967 2018-05-29)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών
προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη δαπάνης μπουφέ και επάθλων νικητών.
.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΠΕ Πιερίας, οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα το
Φορέα 04.721 του ΚΑΕ 9899.01.
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.500,00€ με ΦΠΑ
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Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,
στο σύνολο, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά :


Αναμνηστικά μετάλλια αθλητών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΥΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5,5 ΕΚ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ 45 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ
ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
ΜΕ 3D ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΙΣΩ ΟΨΗ , &
ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ FULL COLOR ME EΞΤΡΑ ΧΥΤΟ
ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΘΗΛΥΚΙ

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά),
β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισμοί,
δ) Κοινοπραξίες,
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν
νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους σε φάκελο, ο οποίος
πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
το οποίο περιλαμβάνεται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας και υπογράφεται
από τον προσφέροντα.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της παροχής
υπηρεσίας του παραρτήματος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για
υποβολή προσφοράς μέρους αυτής.
Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.
Η προσφερόμενη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και
αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
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 νομική επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην
προσφορά του.
2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86, με τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, στην οποία
θα δηλώνει τα παρακάτω:
α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδι-
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κασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.
β) Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και ότι θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό όταν
του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
γ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι τους δέχεται ανεπιφύλακτα.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η έκδοση προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας τιμητικών πλακετών, που ορίζει η παρούσα, θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα πραγματοποίησης των εκδηλώσεων του
Olympus Marathon, ήτοι το 23 Ιουνίου 2018.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς που θα αναλάβουν την έκδοση προγραμμάτων, αφισών και προμήθειας
τιμητικών πλακετών, στον προκαθορισμένο από την αναθέτουσα αρχή χώρο και χρόνο .
Θα πρέπει επίσης να φροντίζει για την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται
να έχει ασφαλισμένο.
Η Π.Ε. Πιερίας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που
μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει απο κλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά
ή βλάβη που θα συμβεί.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 και
ώρα 09:00π.μ
Οι σφραγισμένοι φάκελοι που θα περιέχουν όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποβάλλονται :
α) είτε ταχυδρομικά προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας, 28 ης
Οκτωβρίου 40 - ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΕ Πιερίας
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
παραλαμβάνονται.
Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας, την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00π.μ
Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνσή: 28ης Οκτωβρίου 40
Τ.Κ. 601 32 Κατερίνη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπάνης αναμνηστικών μεταλλίων, που αφορούν
στο 15ο Επετειακό Olympus Marathon
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
2351351294
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
http://pieria.pkm.gov.gr.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
Ο/Η…………………………………………….καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. ………….…………..και με
ΑΔΑ: ………………. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναμνηστικών μεταλλίων, που
αφορούν στο 15ο Επετειακό Olympus Marathon
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