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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΓΙΑ
ΔΑΠΑΝΕ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΙΧΝ ΕΚΔΗΛΧΕΧΝ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ(ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)
Ο Γήκαξρνο Μπηηιήλεο πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ αξηηόηεξε θαη πιένλ
ζπκθέξνπζα από ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζην ζύλνιν ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηελ Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ πιαηεία ηνπ
ΓΘΜ, ηελ ηοποκζτθςθ φάτνθσ με ξφλινο ςπιτάκι διαςτάςεων 2,5 X 2,5
μζτρων, με 8 φιγοφρεσ φωτιηόμενεσ 3D, ηελ ηοποκζτθςθ διακοςμθτικοφ
ςτρουμφοχωριοφ, τθν τοποκζτθςθ διακοςμθτικισ πφλθσ ειςόδου κ.λ.π. γηα
ηηο αλάγθεο ησλ Υξηζηνπγελληάηηθσλ εθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,
πξνϋπνινγηζκνύ 34.398,20 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 17%).
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 23 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
10.30 π.κ. ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ θαη Αμηνιόγεζεο
Γηαγσληζκώλ , ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Μπηηιήλεο , επί
ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17 .
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά
καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έσο ηηο 23/11/2020, εκέξα Γεπηέξα
θαη ώξα 10.30 π.κ., ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Μπηηιήλεο,
ζηε Γηεύζπλζε επί ηεο νδνύ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17.
ε θάζε πεξίπησζε, είηε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, είηε θαηάζεζεο ζην γξαθείν
πξσηνθόιινπ, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ έρνπλ
πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ
αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζεο πξνζθνξώλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακηά πξνζθνξά.

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο αλαγλσξηζκέλα θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα ε ελώζεηο απηώλ ,πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν
ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη
ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
απεπζπλζνύλ ζηα Γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζκνύ, ζηε δηεύζπλζε
Κνπληνπξηώηε 3, ΣΚ:811 00 Μπηηιήλε,
ζηα ηειέθσλα 2251037394 θαη
2251037395, ΦΑΥ 2251037393, email: grafiopolitismoumyt@gmail.com .
Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό
Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ(ΚΗΜΓΗ).
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