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ΔΙκΑΙοΥΧοΣι ΓΥΙ,Ι ΑΣπκοΣ Σγ^^οτοΣ τπκΑ^ΩΝ

πΡο]ΡΑlιßlιΙΑ «ΑΓΡοπκΗ Αt{ΑπτΥΞΗ τΗΣ Ε^^ΑΔΑΣ 2οlιι--2ο2ο»
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ΠΕΡΙ^ΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
τηò πΦξηò:

«ψΗΦΙοποΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ»
Ο Δικαβιηοò «ΓγΜΝΑΣΠΚΟΣ ΣΥΛ^ΟΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» διοκηρýπε

üι

σýμφωνο με την

υπ. σρ. 8 τηò 19-06-2021 οπα9αση του Διοικτμκοý Συμβουλßου του συλλüγου την ογωη (8)

του

μηνξ

Ιουλßου του Ýτουò 2021 ημÝρο ΠÝμmη κοι þρο 17:00, στην Ýδφ του Δικο|οýχου,

γροφεßο Τρικüλων, θο διεξοχθεß Συνοπικüò Δογωνισμüò με κρτÞριο κστοκýρωσηò την πΕον
συμφÝρουσο, οηü οικονομικÞ üποψη, προσφοφ βüσει τιμÞò ψο την οýδειφι ονοδüχου γιο την
υπηρεσßο με τßτλο:

ο κωÜκξ

«ψΗοΙοποΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙογ ΣγΛ^οΓογ».

Ο.Π.Σ.Α.Α. τηò πρüψlò εßνοι: 0011020448 κοι πρüκειτοι γιο το υποÝργο με τhλο

«ψΗοΙοποΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙοΥ ΣΥ^^οΓοΥ».
ο συνολικüò ηροýπολογσμξ των πφκηρυσσüμεγων εργοαþν τηò ηρüνò με βüση την υπ. αρ.
8 τηò

19-Ο6-2021

οηüφοση του ΔακτFικοý ΣυμβαJλαι ονÝρχετοι στο ποσü των 12.096.77

ΕΥΡΩ (χωρßò Φ.π.Α,) κοι στο ποοü των 15.0ΟΟρΟ ΕΥΡΩ (με Φ.Π,Α.)

κο|

συν θποι οπü

ιò

οκüλουθεò κστηγοFßεò εργοσþν;

ο)

κστηγορßο υπηρεσßο «ψΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΕΙοΥ ΣΥΛ^ΟΓΟΥ» με

προýπολοψσμü

12.096.77 ΕΥΡΩ αωρßò Φ.Π.Α.)

οι ενδβφερüμενοι μποφýν ιο λüβουγ γνιßση, οπü την στοσελßδο τηò ΑνοΓπυξοκÞò τμκüλωνΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε, (γν,τ^r\^r.ΚεηαΚαρ.9τ), κοθιbò κοι νο ποφλομβνουν την ονολυτικÞ πφσκληση οπü
το γροφdο του Συλλüγου, μÞριτην(ημεφμηνßο)

07l07l2021.
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οι

υποψÞφιοι ονüδοχοι υποχρεοýντοι νο προσκομßσουν üλο το οποιτοýμενο Üκοιολογητικü, που
προβλÝποντοι οπü την ονολιηκÞ δηκÞρυξι Ýωò κοι την 07/07/2021 κοι þοο 17:00 (λÞεπ
ποοüδοσηò των ποοσθοοþν)

Η

ποοθεσυßο ηεþωσπò του Ýονου εßνοι

6

(ÝΕι] υÞνεò. οπü τπν πυεοουηýο υπονοοοÞò

σýυΦσηò υε τον ονüδογο,

Η Παßξη χρημοτ¼δοτεßτοι σιrιß το Πρüγρομιο 4ιΑγροτlκÞ Αγιßπτυξη τηò ΕλλÜδσò 2074
- 2ο2ο» μÝσο, του τοπικοý γιο τηγ Π.Ε, ΤμκιßΛωγ, προγμßμματοò oLιD/ιEADER με
συγχρημοτοδι5τηση οπü το Ε,Γ,τ.Α,Α,
Το οποτÝλεσμο του διογωνισμοý θο εγκριθεß οπü την ΕπιτφπÞ Διογωνισμοý κοι το Δοικητικü
Συμβοýλιο του Δικοιοýχου.

ο

διογωνισμüò κοι οκολοýθωò

η

υλοποßηση (πφμÞθαο) του Ýργου θο οκολουθÞσουν το

προβλεπüμετεò οπü το πφγφμμο cυD/LΒrεRδιοδικοσßεò.

Περσσστερεò πληραρορßεò μποφýν νο πüφυν οι ενδιοφεÞμενοι οπü το Δικοιοýχο φορÝο
«τ¾τ.ßΝΑΣπκοΣ ΣγΛ^οτοΣ τΡΙκΑ^ΙιΝ», ορμüδιοò επικοινωνßοò κ ΕλευθÝρ!οò Σοýλοò
(τηλ, ι6980893229) κστü τιò

εργüαμεò ημÝρεò κοι þρεò,

τρßκολο 2οl06/2021

Ο Πρüεδροò του Δ.Σ.
τγι,ΙΝΑΣτΙκοΣ ΣΥ^^οτοΣ τΡΙκΑ^ΙιΝ

ΕλευθÝριοò Σοýλαò
ονοματεπþνυμο
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