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ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ

Θεσσαλονίκη 06-09-2019

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΝΠΙΔ)

Αρ. Πρωτ.:570

E.K.B.M.M. - Λεωφόρος Στρατού 2 – 54640 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 889 830
Fax: 2310 853 078
E-mail: info@ekbmm.gr

Θέμα : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2019
Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. αποφασίζει την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«INTERREG V-Balkan-Mediterranean 2014-2020 και από εθνικούς πόρους. Ο Διαγωνισμός θα
πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική
άποψη,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 74.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
1. Υπηρεσία:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση
Έδρα / Πόλη
Χώρα
Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Υπεύθυνη για τον Διαγωνισμό
Τηλεομοιοτυπία (fax)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 50363 / ΤΚ 54013
Λεωφόρος Στρατού 2, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
546 40
2310 889830
Κατερίνα Νικολαΐδου
2310853078
info@ekbmm.gr

2. Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών.
3. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικό Διαγωνισμός.
4. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών
παροχής συμβουλών, δημοσίων σχέσεων και πιστοποίησης για τις ανάγκες του
έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ “ ΜοΝα: Monuments in Nature: A Creative Co-existence”, που υλοποιεί τo
E.K.B.M.M. όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α),
της Διακήρυξης. Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα των αιτουμένων
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υπηρεσιών αναλύονται διεξοδικά στη σχετική διακήρυξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
κατατάσσονται στους (CPV) :
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
79415200-8 Yπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79416000-3 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης.
Οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς
στη Διακήρυξη 2/2019 όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α
(Τεχνικές Προδιαγραφές), στο τεύχος της Διακήρυξης.
5. Οι Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
6. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 17 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Πληροφορίες, Προκήρυξη και τεύχη: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την
έδρα του ΕΚΒΜΜ και την Ιστοσελίδα του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής σε
ηλεκτρονική μορφή δωρεάν από την έδρα του Ε.Κ.Β.Μ.Μ. (Κτίριο Διοίκησης
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Στρατού 2 ), υπεύθυνη
η κ. Κ. Νικολαΐδου τηλ. 2310889830, Φαξ:2310853078, email: info@ekbmm.gr (ώρες
9.00-15.00). Η αναλυτική Διακήρυξη με τα παραρτήματα της δημοσιεύεται επίσης
στην ιστοσελίδα του E.K.B.M.M. (http://www.ekbmm.gr). Οι παραλήπτες της
Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), για την περίπτωση που η Α. Α. θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Αντίστοιχο έντυπο
ηλεκτρονικής παραλαβής πρέπει να συμπληρώνουν και οι παραλήπτες της
Διακήρυξης, μέσω του διαδικτύου.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν τα επαγγελματικά
προσόντα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης
και τα οποία δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας.
9. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 16-09-2019, ημέρα Δευτέρα, μέχρι τις
14:00 μ.μ., στα γραφεία του Ε.Κ.Β.Μ.Μ.
10. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: η 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Β.Μ.Μ.
11. Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο Διαδίκτυο http://www.ekbmm.gr :
06-09-2019 ημέρα Παρασκευή.

