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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια Φαγητού για τα Εκλογικά Κέντρα για τις Βουλευτικές Εκλογές στις
25/11/2015»

Ο Δήμος Κερατσινίου –Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην «Προμήθεια
Φαγητού για τα Εκλογικά Κέντρα για τις Βουλευτικές Εκλογές στις 25-1-2015» το οποίο
θα παραδοθεί από τα συνεργεία του Δήμου στα Εκλογικά Τμήματα του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με την διαδικασία της συλλογής προσφορών και στη
συνέχεια στην απευθείας ανάθεση σε περισσότερους από έναν προμηθευτή λόγω της
μεγάλης ποσότητας, της μεγάλης έκτασης του Δήμου μας και της επιλογής ζεστού
φαγητού.
H προμήθεια θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:
1. Πίτσα με ζύμη, ντομάτα σάλτσα, τυρί, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, πιπεριά.
2. Εμφιαλωμένο νερό 0,5lt
3. Αναψυκτικό 330ml τύπου Coca Cola.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να καταθέσουν
προσφορές σύμφωνα με την σχετική μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την 22/01/2015 ημέρα Πέμπτη στο Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, Ελ. Βενιζέλου 200, 2ος όροφος, τηλ 2132074699, FAX
2104635574, e-mail: avoli@keratsini.gr ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
Υπεύθυνοι Υπάλληλοι:
Bόλη Αγγελική, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,
Αιμιλία Καλή, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας που επισυνάπτεται ανέρχεται στο
ποσό των 4.054,82 € με το Φ.Π.Α..
Το κριτήριο για την κατακύρωση είναι η μικρότερη αλλά όχι μεγαλύτερη τιμή από τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό, οποίος συντάχθηκε με την μέση τιμή μετά από έρευνα
αγοράς.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1) Η οικονομική προσφορά.
2) Η τήρηση των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών
προδιαγραφών.
3) Την έδρα του προμηθευτή σε σχέση με την τοποθεσία των Εκλογικών Κέντρων
4) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
5) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτεται.
6) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου με την εισήγηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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