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Ο  Δήμαρχος  προκηρύσσει  συνοπτικό   διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  συμφερότερη  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο
Υπηρεσίες  παροχής  επιστημονικής,  συμβουλευτικής  και  τεχνικής  υποστήριξης
σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή των δράσεων (Τρόφιμα – Βασική Υλική
Συνδρομή)  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΠΟΡΟΥΣ  (Τ.Ε.Β.Α.)»  προϋπολογισμού  60.000,00  ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Οι  προσφορές  θα  υποβληθούν  ως  εξής:  α)  ιδιοχείρως,  στην  Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρ. Φεραίου, αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) στις 12-07-2017 ημέρα Τετάρτη,  με ώρα έναρξης  παραλαβής
των προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών στις 11:00 π.μ.,
ή  β) με  οποιοδήποτε  άλλο τρόπο (ταχυδρομικά,  courier,  συστημένη επιστολή κλπ)
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού
δηλαδή στις 11-07-2017, ημέρα Τρότη και  μέχρι ώρα 15.00μ.μ. στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38001, Βόλος).
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
καθώς  και   ενώσεις  ή  κοινοπραξίες  φυσικών  ή  νομικών  προσώπων,  που
δραστηριοποιούνται  στο αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών και  παρέχουν τα
εχέγγυα για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες  από το  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Βόλου, αρμόδιος υπάλληλος: Ζηνοβία Καντόλα, τηλ: 2421350165, Fax. 2421097608,
e-mail: z  .  kantola  @  volos  -  city  .  gr. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και
της μελέτης (τεχνική περιγραφή) που την συνοδεύει, θ’ αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα
του  Δήμου  Βόλου  www.  dimosvolos  .  g  r (Εφημερίδα  της  Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-
Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

http://www.dimosvolos.gr/
mailto:z.kantola@volos-city.gr


Η  παρούσα  υπογράφεται  σύμφωνα  με  την  αριθ.  πρωτ.  8428/29-01-2015
απόφαση Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του
Δήμου Βόλου.                      
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