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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή έντυπου υλικού,
για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Σερρών «Έκθεση Θρησκευτικών
κειμηλίων- ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ»

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην κάλυψη των
αναγκών της συνδιοργάνωσης:
«ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ»

και έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.Δ.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27-
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α).
4) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α)
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση».
5) Την αρ. 30110 385/27-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β/390/10-2-2017) του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
6) Το με αριθ. πρωτ. 217820/1112/1-6-2017 έγγραφο του Τμ. Διαφάνειας & Υποστήριξης
Συστημάτων της Π.Ε. Σερρών ΑΔΑΜ:17RΕQ001849531.
7) Την με αρ. 1794/33/26-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ με ΑΔΑ:
72ΥΓ7ΛΛ-46Γ  περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια έντυπου υλικού και
οπτικοακουστικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διοργάνωσης, που θα
καλυφθούν το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών
οικ. έτους 2017(κωδ. 06.721.0844.α.01 –Εκθέσεις ,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων)
8) Την με αρ. πρωτ. 413510/4153/4-10-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
ΑΔΑ:ΩΛΠΠ7ΛΛ-ΙΛΥ και ΑΔΑΜ:17REQ002038984 που καταχωρήθηκε με α/α 2959 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ.
9) Την με 149/2017 Πρακτικό 4ο/31.01.2017, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
«Έγκριση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προµηθειών και παροχής υπηρεσιών της
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Σερρών»,

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα παρακάτω :



Για τη συμμετοχή της Π.Ε. Σερρών υπάρχει εγκεκριμένη δαπάνη 10.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αφορά την εκτύπωση του υλικού προβολής,
και έκδοση ειδικού καταλόγου.
Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου
και την κατάθεση γραπτής οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο σχετικά με
την παροχή των κάτωθι:
-8 Μπάνερ διαστάσεων 60Χ240cm
-1.000 αφίσες έγχρωμες, σε χαρτί velvet 150γρ, διαστάσεων 50Χ70 cm
-500 κατάλογοι διαστάσεων  23Χ29 cm,χαρτί velvet 150γρ,εξώφυλλο 300 γρ.-
τετραχρωμία
-2.000 προσκλήσεις μεγέθους Α5-χαρτί velvet 250 γρ.-τετραχρωμία
Η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση, με βάση την χαμηλότερη
οικονομική προσφορά.
Επισυμένουμε ότι για την τελική επιλογή του αναδόχου και για την υπογραφή
σχετικής σύμβασης, προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από μέρος του των παρακάτω
δικαιολογιτικών:
α)Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
β)Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.(Άρθρο 73 παραγρ. 4 περ. β) του παραπάνω νόμου.
Γ)Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του παραπάνω
νόμου).
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου).
ε) Φορολογική ενημερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόμου).

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι με την κατάθεση των
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστείλει την προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισμένο
φάκελο.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο
γραφείο 207 2ος όροφος, Κ.Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350335
μέχρι και τις 23-10-2017, στις 8:30 π.μ.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων
της Π.Ε. Σερρών τις 23-10-2017 και ώρα 9:00 π.μ. παρουσία της Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Σερρών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ευαγγελία Τανταλάκη


