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Αριθμ. Πρωτ.: 499 

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2021  

 

Προς:  

Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

H Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας 

προεκτίμησης σχεδιαστικού και κατασκευαστικού κόστους και αξιολόγησης ανάπτυξης των έργων 

υποδομής του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφής στην περιοχή Θέρμη 

Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 118 και του άρθρου 120, παρ.3 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 

147/08.08.2016 τ.Α') όπως ισχύει 

2. Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ009606879  2021-11-25 

Έγκριση αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 21REQ009665278  2021-12-03 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της 

Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Φιλικής Εταιρείας 12, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.54621.  Το συνολικό ποσό 

για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.000,00 € πλέον του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.Ε   

04.64.01.01.0025 του προϋπολογισμού της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, οικονομικού έτους 2021. 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στις οποίες θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό ανά 

είδος 

• Η αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 

• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή 

απορρίπτεται 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη 

 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης της ΑΖΚ με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 του 

Ν.4412/2016 οι προσφορές των ενδιαφερομένων εκτός της οικονομικής τους προσφοράς να περιέχουν και 

τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα  (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) 

Πληροφορίες δίνονται από την Οικονομική Υπηρεσία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ στο τηλ. 

2316-019621 και στα γραφεία της οδού Φιλικής Εταιρείας 12, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Αλεξάνδρειας Ζώνης 

Καινοτομίας www.thessinnozone.gr  

 

 

Συνημμένα  

o Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Ο Γενικός Διευθυντής  

 

 

Τραμαντζάς Κωνσταντίνος  

 

 

Κοινοποίηση: 

• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 

 

Εσωτ. διανομή: 

• Φάκελος αιτήματος 

 

 

 

  

http://www.thessinnozone.gr/
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Tαχ. Δ/νση       : Φιλικής Εταιρείας 12      

Τ.Κ.       : 54621      

Πληροφορίες : Λήδα Παπατζήκα     

Τηλέφωνο    : 2316 019621     

Fax : 23160 18634      

e-mail : papatzika@thessinnozone.gr       

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας 

προεκτίμησης σχεδιαστικού και κατασκευαστικού κόστους και αξιολόγησης ανάπτυξης των έργων υποδομής 

του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφής στην περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

 

α/α Περιγραφή Είδους Ποσότητα 

1 

Υπηρεσία προεκτίμησης σχεδιαστικού και 

κατασκευαστικού κόστους και αξιολόγησης ανάπτυξης 

των έργων υποδομής του Θύλακα Υποδοχής 

Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφής στην 

περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

(Αξιολόγηση και σύνταξη προκαταρκτικού 

προϋπολογισμού για την ανακατασκευή του υφιστάμενου 

κτιριακού αποθέματος εντός του Θύλακα και 

συγκεκριμένα υφιστάμενου ισόγειου κτιρίου 450 

τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, τμήμα της  υπηρεσίας 

περιέχει και προκαταρκτική πρόταση ανάπτυξης 

τμήματος του ΘΥΚΔ συνοδευόμενη από προϋπολογισμό, 

για την υλοποίηση υποδομών στην πρώτη φάση, στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης  του νέου χώρου καινοτομίας.) 

 

1 κατ΄αποκοπή 

 

Η συντάκτης 

 
  

Λήδα Παπατζήκα   

Διοικητικού -Οικονομικού   

 

  

mailto:papatzika@thessinnozone.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Θεσσαλονίκη, ......./ ......./  2021 

 

ΠΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

              Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:  

Α.Φ.Μ.:  

Έδρα:  Τ.Κ.:  

Δ/νση:  

Τηλέφωνο:  Fax:  

Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 21REQ009606879) 

και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009665278), δηλώνω ότι τις αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας/προμήθειας/υπηρεσίας 

υποβάλλοντας την  παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή: 

α/α Είδος υπηρεσίας / εργασίας / προμήθειας Ποσότητα 
Τιμή μονάδας 

με ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

(€) 

1 

Υπηρεσία προεκτίμησης σχεδιαστικού και 

κατασκευαστικού κόστους και αξιολόγησης 

ανάπτυξης των έργων υποδομής του Θύλακα 

Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων 

Αγροδιατροφής στην περιοχή Θέρμη 

Θεσσαλονίκης. 

(Αξιολόγηση και σύνταξη προκαταρκτικού 

προϋπολογισμού για την ανακατασκευή του 

υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος εντός του 

Θύλακα και συγκεκριμένα υφιστάμενου ισόγειου 

κτιρίου 450 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, 

τμήμα της  υπηρεσίας περιέχει και 

προκαταρκτική πρόταση ανάπτυξης τμήματος 

του ΘΥΚΔ συνοδευόμενη από προϋπολογισμό, 

για την υλοποίηση υποδομών στην πρώτη φάση, 

στο πλαίσιο διαμόρφωσης  του νέου χώρου 

καινοτομίας.) 
 

1 κατ΄αποκοπή  

  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(υπογραφή, σφραγίδα) 

 


