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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια  μέσων αντιρρύπανσης 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με απ’ ευθείας ανάθεση   

για την προμήθεια  μέσων αντιρρύπανσης,  προϋπολογισμού  8.147,152 €  (συμπερ. ΦΠΑ 23% ) σύμφωνα με 

την υπ’αρ.   Δ7/2012 μελέτη  και τις  υπ’αρ. 111/2012 και 47/2013 αποφάσεις του Διοικητικού του 

Συμβουλίου και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτώς σφραγισμένες  προσφορές.  Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της  υπ’αρ.  Δ7/2012 μελέτης  από τα γραφεία του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου  και από την ιστοσελίδα www.hersonisos.gr.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την       11/06/2013 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00,  στην έδρα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και στη διεύθυνση  Αγίας Παρασκευής & Ν.Νεάρχου 1, 70014 

Λιμάνι Χερσονήσου. Oι προσφορές  μπορούν   να αποσταλούν και µέσω ταχυδροµείου ή ιδιωτικού 

ταχυδροµείο (courier). Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά 28970 29202 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση της προμήθεια   θα 

γίνει  με απόφαση  του  Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου μετά από την εισήγηση  της  Επιτροπής  

Αξιολόγησης  του ΕΚΠΟΤΑ .Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:   

1.  Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  

2.  Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 

3.  Η Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

Η κατακύρωση της προμήθεια   θα γίνει  με απόφαση  του  Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου μετά 

από την εισήγηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  του ΕΚΠΟΤΑ . 

 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του, το επάγγελμά του και στις δραστηριότητες η εμπορία των ειδών της μελέτης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα προσφερόμενα 

είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

3.Εγκριση καταλληλότητας των απορροφητικών υλικών  βάσει της ΚΥΑ 1218/91 (ΦΕΚ 951/23.10.1997)   

4. Εγκριση καταλληλότητας της  χημικής διασκορπιστικής ουσίας από το Γενικό Xημείο του Κράτους  

5.Τεχνικά  φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά στοιχεία  των προσφερομένων ειδών, οδηγίες χρήσης (με  

προσδιορισμό χρήσης υλικών και εργαλείων), οδηγίες   συντήρησης και οδηγίες αποθήκευσης στην ελληνική 

ή αγγλική γλώσσα). 
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