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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο
διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου και την υπογραφή Σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο
«Υπηρεσίες Δημοσιότητας και Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης: «Development of a
Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms
to the fashion sector of the cross-border area», με ακρωνύμιο CREATIVE HUB, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπως οι υπηρεσίες
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: 8473/10.11.2021 (21PROC009560249)
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Επωνυμία

Εμπορικό και Βιομηχανικό
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τσιμισκή 29

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

ΤΚ: 54624

Τηλέφωνο

2310370171

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

root@ebeth.gr

Αρμόδια για πληροφορίες

Αικατερίνη Σερέτη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ebeth.gr

Επιμελητήριο

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στην κατηγορία των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
Αντικείμενο σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της υλοποίησης της
Πράξης: «Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups
and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area», με ακρωνύμιο CREATIVE HUB,
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της Διακήρυξης.
CPV:
•

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (79340000-9)

•

Υπηρεσίες διαφήμισης (79341000-6)
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•

Υπηρεσίες εκδηλώσεων (79952000-2)

•

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης (79341100-7)

•

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες (79800000-2)

•

Υπηρεσίες διαδικτύου (72400000-4)

•

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων (79950000-8)

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο
χιλιάδων ευρώ (52.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: σαράντα μία
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (41.935,48 €). ΦΠΑ: δέκα χιλιάδες εξήντα
τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (10.064,52 €).
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΑΕΠ
208/6, με ενάριθμο για το ΕΒΕΘ 2021ΕΠ20860034. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Development
of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development
mechanisms to the fashion sector of the cross-border area», με ακρωνύμιο CREATIVE HUB, η οποία έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», με βάση την με αρ.
Β6.3a.22/13.04.2021 Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και της
Αναθέτουσας Αρχής (κωδικός MIS 5070750). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους
των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.E: 9362β σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2021 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Γλώσσα: Ελληνική.
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τη
λήξη της Πράξης, ήτοι την 13.04.2023. Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης και των επιμέρους παραδοτέων,
παρατείνεται και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης χωρίς πρόσθετες αμοιβές.
Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr
(Συστημικός αριθμός 142545), του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr (21PROC009560249) και μέσω
της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής: www.ebeth.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν όλοι οι οικονομικοί
φορείς που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 25 του ν. 4412/2016 και των παραγράφων 2.2.1. και 2.2.2.
της Διακήρυξης.
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Λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 73, 74, 75 του ν.
4412/2016, όπως εξειδικεύονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της υπ’ αριθ.8473/10.11.2021
Διακήρυξης.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06.12.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του
ΕΒΕΘ, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την
10.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ.
Ενστάσεις: Ενστάσεις ασκούνται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
παράγραφο 3.4 της Διακήρυξης.
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