
 

 

 

 

 

 

 

Α/Α CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Προϋπ. τιμή Χωρίς 

Φ.Π.Α 
Προϋπ. τιμή με 

Φ.Π.Α 

 79342000-3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2023 
1 30.000,00 € 37.200,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ:  30.000,00 € 37.200,00 € 

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα: 
«THE NARRATIVE Ο.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΙΦΝΑΙΩΝ 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ 21 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ, email. info@thenarrative.gr  ΤΗΛ. 
211.7152707 

                   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος. 

• Η Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικ. φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΕΤΟΥΣ 2023. 

• Η υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της 
επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης. 

• Επιπρόσθετα, o ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο 
ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα, (5) Ασφαλιστική 
ενημερότητα και (6) Ισχύον καταστατικό (μόνο για νομικά πρόσωπα). 

• ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2023. 

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Επί πιστώσει ως εξής: Η πληρωμή τιμολογίων θα γίνει σε 15 ημέρες από την τελευταία ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου. 

• Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα. 

 

Ο.Α.Σ.Θ.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛ. 2310-981226 

Αρ. αίτησης: ΔΔ2023/17 

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/38/2023 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΕΤΟΥΣ 2023 
α) η κατάθεση της προσφοράς γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

supply@oasth.gr 
β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Απευθείας Ανάθεση 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ: 
                               14/03/2023 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
                               20/03/2023 

mailto:info@thenarrative.gr
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