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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την προμήθεια  πυροσβεστήρων   

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

προμήθεια  πυροσβεστήρων,  προϋπολογισμού  825,56 €  (συμπερ. ΦΠΑ 23% ) σύμφωνα με την υπ’αρ.   Δ2/2013 μελέτη  

και την  υπ’αρ. 43/2013 απόφαση   του Διοικητικού του Συμβουλίου και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 

γραπτώς σφραγισμένες  προσφορές.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της  υπ’αρ.  Δ2/2013 

μελέτης  από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου  και από την ιστοσελίδα www.hersonisos.gr.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την       25/06/2013 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 τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων 

3.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  

 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85  με την οποία να δηλώνεται ότι:  

� τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρ. Δ2/2013 μελέτης  

� έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα  

� δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

� δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση  

� είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα 

υποβολής  των προσφορών.    

2. Τεχνικά φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά στοιχεία  των προσφερομένων ειδών, οδηγίες χρήσης και συντήρησης  τους  . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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