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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
«Αρμοδιότητες Περιφερειών» όπως αυτές ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚΑ 230/27-12-20210) «οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/09-03-2021) και ειδικότερα των άρθρων 50 & 53.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόκειται να συμβάλλει, μέσω δημιουργίας και προβολής
ενημερωτικού τηλεοπτικού μηνύματος, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και
των ταξιδιωτών σχετικά με την επιδημία του κορωνοϊού SARS-COVID-19.

Στόχος είναι να αφυπνιστεί το κοινό και να προτρέπει τους ταξιδιώτες και πολίτες στην διεξαγωγή
τεστ για ανίχνευση του ιού μέσω δωρεάν rapid tests από τις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΥ ή με
την προμήθεια δωρεάν self-tests από τα φαρμακεία, εφόσον ταξιδιώτες και πολίτες ανήκουν σε
κατηγορίες που τα δικαιούνται. Απώτερος σκοπός της κίνησης είναι η υγειονομική θωράκιση του
νησιού και η τυχόν αποφυγή της διασποράς του ιού.

Το ενημερωτικό μήνυμα θα πρέπει να έχει διάρκεια πάνω από 1΄ λεπτό, θα μεταδίδεται για
διάστημα 50 ημερών και θα έχει 15 προβολές καθημερινά στη ζώνη των δελτίων ειδήσεων.

Στη βάση αυτή παρακαλούμε ο υποψήφιος να αποστείλει οικονομική προσφορά συνολικής
δαπάνης 8.775,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία και προβολή
ενημερωτικού μηνύματος, η οποία να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μέχρι την Δευτέρα 5
Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ., στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Β.Α. (Πολυτεχνείου 1, 82131 Χίος).
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Ο προσφέρων θα ενημερωθεί ώστε να προσκομίσει πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία θα γίνει η έγκριση της απευθείας ανάθεσης, τα παρακάτω
δικαιολογητικά που είναι : α) ασφαλιστική και β) φορολογική ενημερότητα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2271350566 και 2271352614 ή
στο e-mail vroulisp@gmail.com έως την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφοράς είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
https://www.pvaigaiou.gov.gr/θέση «Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Β.Α.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ

ANTONIOS
MISENTZIS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ANTONIOS
MISENTZIS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την 20/30-06-2021 πρόσκληση για δημιουργία και
προβολή ενημερωτικού μηνύματος στο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΠΑΤΡΙΔΑ», ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20/30-6-2021 πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα προσφέρω τις εξής
παροχές:
EIΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημιουργία και προβολή ενημερωτικού τηλεοπτικού
μηνύματος το οποίο θα έχει διάρκεια πάνω από 1΄
λεπτό, θα μεταδίδεται για διάστημα 50 ημερών και
θα έχει 15 προβολές καθημερινά στη ζώνη των
δελτίων ειδήσεων.

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία………………………
Υπογραφή προσφέροντος /Σφραγίδα

ΤΙΜΗ ΣΕ €

