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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τις υπηρεσίες Αδειοδότησης Υδατοδρομίου Λ.Χερσονήσου
CPV 71621000-7, 71321100-5
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με απ’ ευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες
αδειοδότησης υδατοδρομίου Λιμένα Χερσονήσου, προϋπολογισμού 16.974,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 23% ) σύμφωνα με την
υπ’αρ. Δ3/2014 μελέτη (14REQ001858111) και την υπ’αρ. 20/2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου(ΑΔΑ :
BIEΡΟΡ0E-AOΞ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτώς τις σχετικές προσφορές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της υπ’αρ. Δ3/2014 μελέτης από τα γραφεία του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και από την ιστοσελίδα www.hersonissos.gr. Πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά
28970 29202 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την
7η Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και στη διεύθυνση Αγίας Παρασκευής & Ν.Νεάρχου 1, 70014 Λιμάνι
Χερσονήσου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην
ως άνω διεύθυνση.
Το κριτήριο για την κατακύρωση και ανάθεση των υπηρεσιών είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον οι προσφορές κριθεί ότι
πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’αρ. Δ3/2014 μελέτη και θα γίνει με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου. Ειδικότερα 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.
4. Προσφορά που δε θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της υπ’αρ. Δ3/2014 μελέτης θα
απορρίπτεται.
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:
1) Κατάσταση συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) από την οποία θα
δηλώνεται-προκύπτει ότι ο προσφέρων έχει στο ενεργητικό του δύο τουλάχιστον συναφθείσες συμβάσεις με φορείς
του Δημόσιου όμοιου αντικειμένου παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται στην υπ’ αρ. Δ3/2014 μελέτη.
2) Υπεύθυνη δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι:
α) έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της υπ΄αρ. Δ3 /2014 μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
β) 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 εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών.
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