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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ» 

  

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 5 

«Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο- Γ’ θύθινο παξαζηάζεσλ»   

ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

«Η ΟΠΔΡΑ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΑ ΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ» 

 

πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ  Πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) (Κσδηθόο Πξάμεο (Α) 2011Δ01480131)  

 

με ηη ζςγσπημαηοδψηηζη απψ πψποςρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (Δςπυπαφκψ Κοινυνικψ 
Σαμείο) και απψ Δθνικοωρ Πψποςρ 

ΑΔΑ: ΩΒ0Η469ΗΓΨ-Ρ7Ξ



 

1. Αναθέηοςζα Απσή: ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, Παλεπηζηεκίνπ 39 – 3νο όξνθνο, ΣΚ 105 64 
ΑΘΗΝΑ, Σει.: 210-3711312  Φαμ: 210-3711279, e-mail: digitalarchive@nationalopera.gr 

2. Πεπιγπαθή ςπηπεζιϊν: Σν αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Γηαγσληζκνύ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηώλ εμεηδηθεπκέλνπ θαη έκπεηξνπ πκβνύινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΣΤ), ν νπνίνο ζα 

ππνζηεξίμεη ηνπο δηνηθεηηθνύο κεραληζκνύο ηεο ΔΛ θαη ζα παξέρεη επηζηεκνληθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ Τπεξεζηώλ ηεο, ζε δεηήκαηα νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο 

Πξάμεο κε ηίηιν «Η όπεξα δηαδξαζηηθά ζηα Γεκνηηθά ρνιεία -ΑΠ1», ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη 

ζηα ζρεηηθά Άξζξα ηεο Πξνθήξπμεο 

3. Κπιηήπιο καηακωπυζηρ: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

4. ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ: Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εμήληα 
ηξηάληα έμη ρηιηάδεο ελληαθόζηα επξώ (€ 36.900,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

5. Σπψπορ λήτηρ εγγπάθυν διαγυνιζμοω: Η δηάζεζε ηνπ αλαιπηηθνύ ηεύρνπο πξνθήξπμεο 
γίλεηαη: 

 ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη δσξεάλ από ηα γξαθεία ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο 
Παλεπηζηεκίνπ 39, 3νο όξνθνο, αξκόδην πξόζσπν θα. Δπαγγειία Ξαλζνπνύινπ – Σει.: 
210-3711312, Fax: 210-3711279 όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 10:00-15:00 

 ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

www.nationalopera.gr.  

6. Σψπορ και σπψνορ ςποβολήρ πποζθοπϊν: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη 
είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύηνπ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό 
ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθό ηαρπδξνκείν ζηελ 
έδξα ηεο ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, Παλεπηζηεκίνπ 39, 3νο όξνθνο, 10564, Αζήλα όπνπ 
ζα πξσηνθνιινύληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο, κέρξη ηελ 13η Ιανοςαπίος 2015, εκέξα 
Σπίηη και ϊπα 12:00 

7. Γιάπκεια – πποθεζμία εκηέλεζηρ ζωμβαζηρ: Η δηάξθεηα ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ έξγνπ νξίδεηαη 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο ηηο 31/08/2015, ηε ιήμε δειαδή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ 
ησλ Τπνέξγσλ 5 θαη 6 ηεο Πξάμεο ζηνλ ΑΠ1. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ θπζηθνύ 
αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο κεηαηίζεηαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 

                                                                                                 Ο Ππψεδπορ ηος Γ ηηρ Δ.Λ.    

 

 

                     Αθανάζιορ Κ. Θεοδυπψποςλορ                                                                        
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