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ΘΕΜΑ: Eπιχειρησιακά δώρα για την 84η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής του στην διοργάνωση
της 84 Διεθνούς Έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 7/09/2019 έως
15/09/2019, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω ειδών τα οποία θα διανεμηθούν
στην έκθεση :
ης

1. 1.000 τεμάχια cotton bags με διαστάσεις 28χ20cm με εκτύπωση ενός χρώματος στη μία
πλευρά και με το λογότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. 1.000 τεμάχια USB -4 GB,σε μορφή κάρτας ,σε χρώμα μπλέ και να αναγράφεται με ασημί
ή λευκό ή χρυσαφί χρώμα το λογότυπο του Υπουργείου με το εθνόσημο και κάτω από
αυτό η πρόταση « έργο για τους πολίτες».
3. 200 τεμάχια στυλό, ξύλινα, οικολογικά, με μεταλλικά στοιχεία και στα οποία θα
αναγράφεται Υπουργείο Εσωτερικών.
Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.100€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420906001 του Ειδικού Φορέα 1007-201, από τον
Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, του οικονομικού έτους 2019.
Η παράδοση των ανωτέρω θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 30/08/2019.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν οικονομική προσφορά που θα καλύπτει
το σύνολο των ανωτέρω ειδικών όρων και προδιαγραφών επί ποινή αποκλεισμού, έως την
Δευτέρα 19/08/2019 και ώρα 12.00μ.μ στα γραφεία της Υπηρεσίας μας επί της οδού Σταδίου 31,
4ος όροφος, σε σφραγισμένο φάκελο.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συμπληρωματικά με την προσφορά τους να καταθέσουν
αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενημερότητας,
φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασμα(τα) ποινικού μητρώου, επί
ποινή αποκλεισμού.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προμηθειών (τηλ.
επικοινωνίας: 213 136 1691).
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