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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό , για την 
«ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ» (CPV: 71321000-4) σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της 
τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε τρείς χιλ. τετρακόσια δέκα ευρώ  (3.410,00) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία δυο χιλ. επτακόσια πενήντα ευρώ (2.750,00€) και 
ΦΠΑ εξακόσια εξήντα ευρώ (660,00€). Η παροχή των  υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τον  
τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2020.  
 
Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η αναθεώρηση μελέτης του υφιστάμενου 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας του Βασιλικού Θεάτρου, ενημέρωση του σχετικού φακέλου 
στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, καθώς και έκδοση πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54621 από 
την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης στις 12.00 π.μ. 6η Ιουλίου του έτους 2020 και ημέρα Δευτέρα. 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΚΘΒΕ, Θέατρο ΕΜΣ, 
Εθνικής Αμύνης 2, 8ος όροφος μέχρι 06/07/2020 11.30 πμ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο συνοπτικό διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συμμετέχοντες οφείλουν 
να είναι εγκατεστημένοι σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την ΕΕ.  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μεμονωμένα ή ως μέλος 
ένωσης. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 7 μήνες από την ημερομηνία υποβολής. 

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές από το Γραφείο Προμηθειών. του Θεάτρου ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, 54640, 
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2315-200095, Fax: 2310-223185, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά τη 
καθώς και από την ιστοσελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr. 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒE 

  

                                                                                                          Κολοβός Νικόλαος 

                                          


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

