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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΗ
(Γ.Δ.Π.Π.Α.Θ.)
----------------------------------------------------------------------------Καξανιή - Γεκεηξίνπ & Καπεηάλ Υάςα,
Σ.Κ. 57001 - ΘΔΡΜΗ
Σει.: 2310 463423, Fax: 2310 464423
e-mail:deppath@thermi.gr
Θέπμη, 29/06/2022
Απ. Ππωη: 1305

ΘΔΜΑ: ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ
ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΘΔΡΜΗ»
Η Γημοηική Κοινωθελήρ Δπισείπηζη Πολιηιζμού Πεπιβάλλονηορ & Αθληηιζμού Θέπμηρ
πξνθεξύζζεηαλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο
παξαγσγήο
ελεκεξσηηθνύ
πεξηνδηθνύέληππνπ
πξνϋπνινγηζκνύ
110.200,00επξώ
κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΡΜΗ (Γ.Δ.Π.Π.Α.Θ.)
νδόο: Καξανιή Γεκεηξίνπ & Καπεηάλ Υάςα-Θέξκε
Σαρ.Κσδ.:57001
Σει.: 2310463423
Ιζηνζειίδα:www.deppath.gr
Δίδορ Γιαγωνιζμού:
Αλνηθηόο (θάησ ησλ νξίσλ) κέζσ ΔΗΓΗ (Ηιεθηξνληθόο)
Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού:
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΘΔΡΜΗ»
Κωδικόρ CPV: 2211000-2 (Πεξηνδηθέο εθεκεξίδεο).
Υπημαηοδόηηζη:
Η παξνρή ππεξεζηώλ παξαγσγήο ελεκεξσηηθνύ πεξηνδηθνύ εληύπνπ, πξνϋπνινγηζκνύ
110.200,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ Κ.Α.Δ
07.64.01.07.2423 κε ην πνζό ησλ 13.790,00€ γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2022, από ηνλ
ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2023 κε ην πνζό ησλ 55.100,00€ θαη από ηνλ ππό
θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2024 κε ην πνζό ησλ 41.310,00€.
Κπιηήπιο καηακύπωζηρ Γιαγωνιζμού:
Η αλάζεζεηεο ππεξεζίαο ζα δηελεξγεζεί κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο.
Υπόνορ- ηόπορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ:Σν έληππν ζα παξαδίδεηαη ζε κεληαία βάζε κε
ππνρξέσζε παξάδνζεο αλά κήλα ηα 10.000θύιια, ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. Ο ρξόλνο θαηά
ηνλ νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα παξαδίδεη ηελεθεκεξίδα νξίδεηαη ζε έλα κήλα από
ηελ παξαιαβή ηνπ πξνεγνύκελνπ εληύπνπ θαη ηνπξώην ηεύρνο εληόο κελόο από ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο. Με έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο νρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη έσο θαη
15 εκέξεο.Ηδηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία
αλάξηεζεο ηεο ζύκβαζεο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζην ΚΗΜΓΗ έσο θαη δύν (2) έηε κε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο απηήο θαηά έλα ηξίκελν θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ρσξίο αύμεζε ησλ πνζνηήησλ.

ΑΔΑ: 6Σ40ΟΛ8Γ-Δ5Ν
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί, θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα,ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνζνζηνύ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο
δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16.
Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ πποζθοπών:
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
(ΔΗΓΗ)
κέζσ
ηεο
δηαδηθηπαθήο
πύιεο
www.promitheus.gov.gr. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 19-072022 θαη ώξα 15.00. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf), ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΗΓΗ. Μεηά
ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο,δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.
Υπόνορ ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών (διενέπγεια Γιαγωνιζμού):
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο
ΔΗΓΗ, ηελ 25-07-2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 π.κ. κέζσ ησλ αξκόδησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών:Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο για διάζηημα εννέα (9) μηνών από ηελ επόκελε ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Απαιηούμενερ εγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ:
Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά, από εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό
γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δηαγσληζκνύ
ρσξίο ΦΠΑ θαη ζα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο ζύκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε.
Γημοζιεύζειρ:
Σν
ζπλνιηθό
θείκελν
ηεο
δηαθήξπμεο
αλαξηάηαη
ζην
(www.promitheus.gov.gr), (ΔΗΓΗ), ζην site ηεο επηρείξεζεο (www.deppath.gr).

ΚΗΜΓΗ

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)
H πεξίιεςε δηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ Διιεληθό ηύπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.
4412/2016.
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