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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1871"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Προκειμένου ο Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος “Ωδείον Αθηνών-1871”

να

προβεί στην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος

της Ορχήστρας Academica του

Ωδείου Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής», για το Υποέργο
Μουσικής»

«Αττικές Διαδρομές

στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και επέκταση στην Περιφέρεια

Αττικής του καλλιτεχνικού προγράμματος της ορχήστρας Academica του Ωδείου
Αθηνών»

MIS

5003006,

διακηρύσσει

συνοπτικό

διαγωνισμό,

βάσει

του

Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 44.354,84 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι εν συνόλω
55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (CPV 92312100-2).
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από την υπογραφή της σύμβασης έως και
31/12/2018.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της

Ποιότητας

Ζωής

στο Αστικό

Περιβάλλον», με τη

συγχρηματοδότηση

του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν προσφορά, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ, για το
σύνολο των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/1/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 πμ (λήξη
επίδοσης προσφορών 11:00πμ) ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
στην αίθουσα ΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ωδείου
Αθηνών, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19 και Ρηγίλλης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται
αποδεκτή καμία προσφορά.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Επιπλέον, οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης και
πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στο e-mail:
ipapaggeli@athensconservatoire.gr, Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαγγελή Ιωάννα τηλ
210-7244251
Για πληροφορίες: κα Παπαγγελή Ιωάννα, τηλέφωνο 21072444251 και κ.
Παπαβασιλοπούλου Μαρία τηλ 2107249126 όλες τις εργάσιμες μέρες κατά τις ώρες
11:00 πμ με 15:00 μμ και στο email: ipapaggeli@athensconservatoire.gr
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