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Λουτράκι 12/12/2016
Αριθ. Πρωτ. 22856

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας
με τίτλο: “Λειτουργία Φιλαρμονικής - Μουσικής Σχολής” προϋπολογισμού #59.960,00#€
συμπεριλαμβανομένου δε και του ΦΠΑ εξ € #14.390,40# συνολικής δαπάνης #74.350,40#€,
σύμφωνα με την υπ΄αρίθ. 48/2016 σχετική μελέτη, με όριο πληρωμής για το έτος 2016 το ποσό
των 28.930,00 € .
Η Διάρκεια της παροχής των προς ανάθεση υπηρεσιών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες για τη
λειτουργία της Μουσικής Σχολής και ένα (1) έτος για την λειτουργία της Φιλαρμονικής από την
υπογραφή της σύμβασης .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
(10.30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως,
Λουτράκι), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά κι
αλλοδαπά καθώς και Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών και έχουν εμπειρία στη λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας και
Μουσικής Σχολής .
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (5) της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) του Ν. 4412/2016
και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Αργύρης Παναγιώτης , τηλ. 27440 66030).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου με αποδεικτικό.
2) Μέλη Επιτροπής
3) Ιστοσελίδα Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

