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Αρ. πρωτ. 2181/29-9-20

ΠΡΟΣ
Τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:  “Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  -  Απευθείας  Ανάθεση  υπηρεσιών απολύμανσης

εγκαταστάσεων  για  τις  ανάγκες της  ΔΕΠΘΕ συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  456,24€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%”

Η  Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και  Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να καλύψει την ανάγκη της για απολύμανση των εγκαταστάσεών της, για το τρίμηνο έως και
31/12/2020,  στο  πλαίσιο  των  κατεπείγοντων  μέτρων  αντιμετώπισης  της  ανάγκης  περιορισμού  της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19(άρθ.26 της ΠΝΠ 14/14-3-2020), προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση
δαπάνης  της  απευθείας ανάθεσης  που αφορά “υπηρεσίες  απολύμανσης των εγκαταστάσεων  της
ΔΕΠΘΕ”, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο  προϋπολογισμός  δαπάνης  των  ανωτέρων  υπηρεσιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  456,24€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι: 

α/α
Περιγραφή

Κωδικός CPV Ποσότητα
Ενδεικτική τιμή 
μονάδας 

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 24%  

1.

Απολύμανση
εγκαταστάσεων
της  έδρας  της
ΔΕΠΘΕ 

 90900000-6 3 120,00 360,00

ΣΥΝΟΛO 369,84€

Φ.Π.Α. 6% 86,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 456,24€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  0419.01 «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ.υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελ.επαγγελματία»  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις  2/10/2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα
Σαλώνη, τηλ.: 2310261100, υπόψη της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Η  προσφορά  μπορεί  να  κατατεθεί  αυτοπροσώπως  από  τον  ενδιαφερόμενο  ή  ταχυδρομικώς  ή  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  ortoulidoup  @gmail.com(το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται  με βάση την
αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).

Η προσφορά κατατίθεται σε ένα αντίγραφο εντός σφραγισμένου φακέλου και πρέπει να αναγράφονται σε
αυτή τα παρακάτω:

α. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα,
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β.  Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  (Δημοτική  Εταιρεία  Πληροφόρησης  Θεάματος  και
Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης),

γ.  Το  θέμα  της  ανάθεσης:  “Ανάθεση  υπηρεσιών  απολύμανσης  των  εγκαταστάσεων  της  ΔΕΠΘΕ
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 456,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%”.

δ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

ε. Η προσφερόμενη τιμή υπηρεσίας πρέπει να είναι σε ευρώ(€) και να αναγράφεται τόσο η καθαρή αξία
όσο και η αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

στ.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς,  ο  οποίος  θα  είναι  2  μήνες  με  έναρξη  ισχύος  την  ημερομηνία
κατάθεσης.

ζ. Τα στοιχεία του αποστολέα(σφραγίδα και υπογραφή).

Επί της προσφερόμενης καθαρής αξίας της προμήθειας υπολογίζονται οι νόμιμες κρατήσεις: 

 Φόρος υπηρεσιών 8%,

 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ  0,06%(η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%). 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί  από την  αρμόδια  Επιτροπή Διενέργειας και  Αξιολόγησης
Προμηθειών και Υπηρεσιών(ΕΔΑΠΥ) που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.92/2020 ΑΔΣ(ΑΔΑ:Ω5ΦΤΟΡΣΔ-9ΜΗ).

Η κατακύρωση των ανωτέρω θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ, η οποία θα
κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις είτε τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 09:00-13:00 στο τηλέφωνο 2310-261100 από την κ.Πηνελόπη Ορτουλίδου, είτε αποστέλλοντας e-
mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  ortoulidoup  @gmail.com  .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΠΘΕ

     ΜΗΝΑΣ ΣΑΜΑΝΤΖΙΔΗΣ
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