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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα αθλητικοφ εξοπλισμοφ
και εξοπλισμοφ γηπζδων του Δήμου.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
•

Τνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.

•

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.

•

Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007

•

Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.

Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ εηδώλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε πνπ έρεη
ζπληαρζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Τν θξηηήξην ηεο επηινγήο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ησλ εηδώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
κειέηε ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Αλάδνρνο ζα αλαδεηθλύεηαη ν
πξνζθέξσλ ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά ζην ζύλνιν ησλ εηδώλ. Πξνζθνξά πνπ ζα δίλεηαη γηα
κέξνο ησλ εηδώλ δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή.
Η ζπλνιηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 14.991,60 εσρώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό 15/7135.0051 ηνπ ζθέινπο ησλ
εμόδσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2017.
Γικαιολογητικά σμμετοτής
1.
Υπεύζπλε δήισζε ηνπ αξζξ. 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη έρνπλ ιάβεη
γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο κειέηεο θαη ζπκθσλνύλ κε απηνύο θαη όηη είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην νηθείν επηκειεηήξην
2.
Τερληθή πξνζθνξά
3.
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά

1

Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο παξαθαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ Σηλ. 213-2074699 & 213-2074702.
Αληίγξαθα ηεο κειέηεο θαη ινηπώλ πιεξνθνξηώλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ζρεηηθή
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.keratsini-drapetsona.gr
Η θαηάζεζε πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη δεθηή κέρξη ηελ Παρασκεσή 31/03/2017 σε κλειστό υάκελο.
Οη πξνζθνξέο δύλαηαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξόπν ζην Γήκν ζηε Γηεύζπλζε :
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200, Τκήκα Πξσηνθόιινπ, Ιζόγεην , Τ. Κ. 18756.
Τξόπνο πιεξσκήο επί πηζηώζεη.
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