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1. Αναθέτων: Αναγκαστικός Συνεταιρισµός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
2. Προϋπολογισµός έργου: 1.296.808 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και στις χώρες στόχους
της δράσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος διαγωνισµού
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής: Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες
αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς µε δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης,
διαφήµισης και µάρκετινγκ ή/και συµβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Ν. 513/1997) και πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισµών (ΕΕ)
2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017
5.Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τους
όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισµού
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές
7. ∆ιάρκεια της Σύµβασης: 36 µήνες
8. α)Το τεύχος του διαγωνισµού διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία
του Αναθέτοντος(Κρόκος Κοζάνης 50100) ή ηλεκτρονικά µετά από αίτηση στο
sinkroko@otenet.gr Υπεύθυνος Επικοινωνίας κα Ελένη Καλύβα (τηλ: 24610 63283)
(10 π.µ. έως και 12 µ.µ.) µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. β) οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν
ιδιοχείρως, µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά µέχρι την 01
Φεβρουαρίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
9. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή
01 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 13:00 στα γραφεία του Αναθέτοντος .
10. Βασικοί τρόποι χρηµατοδότησης και πληρωµών: Σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο τεύχος του διαγωνισµού.
11.Νοµική µορφή του Αναδόχου: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος του
διαγωνισµού
12. Κατ' ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά µε την
κατάσταση του κάθε υποψηφίου : Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος του
διαγωνισµού
13. Ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
14. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.
15. Γλώσσα του διαγωνισµού: Ελληνική.
16.Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα
στους συµµετέχοντες.
Για τον Αναγκαστικό Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης

