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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μετά τις αρίθµ.: 29/2017, 156/2017 και 169/2017 αποφάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου Θεσσαλίας, την 1474/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προµήθεια
αναµνηστικών που θα χρειαστούν στην επετειακή εκδήλωση στα πλαίσια της σειράς
εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα (80 και το τραγούδι συνεχίζεται), στην αίθουσα
του Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Ιωνίας Βόλου στις 25 Νοεµβρίου 2017,
προϋπολογισµού: 250,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο την
χαµηλότερη τιµή
ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισµένη
προσφορά µέχρι και την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017, ώρα 12:00 π.µ.
Αναλυτικά θα χρειαστούν:
• 10 αναµνηστικές πλακέτες διαστάσεων περίπου 12 Χ 16 cm, σε απλή βελούδινη
κασετίνα.
• Αναµνηστικές κονκάρδες διαµέτρου 1,5 – 2,00 cm µε το λογότυπο των 80
χρόνων του συλλόγου για το υπόλοιπο των χρηµάτων του προϋπολογισµού.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας, ∆ιοικητήριο (Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) στο Βόλο και συγκεκριµένα
στο Γραφείο 3 (Πρωτόκολλο). Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυµία του
προµηθευτή και το είδος της προµήθειας.
Πληροφορίες – ∆ιευκρινήσεις: τηλ. 2421352622 & 2421352619.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Βάσει της νέας νοµοθεσίας (Ν. 4412/2016) για όλα τα ποσά χρειάζεται

µαζί µε την προσφορά να κατατεθεί φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και
φωτοτυπία της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπρόσωπου και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου (όταν πρόκειται για εταιρία), προκειµένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση
του Ποινικού Μητρώου.
β) Η παραλαβή των εργασιών – προµηθειών θα γίνει έπειτα από συνεννόηση µε την
αρµόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (2421352630).
γ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µειοδότη ανάδοχο σε
περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της συνδιοργάνωσης κάποιας εκδήλωσης.
δ) Παντού πρέπει να φαίνεται η συµµετοχή στην εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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