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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ
–ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ » Προϋπολογισμός: 69.720,61 με ΦΠΑ
Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου,
προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στον
Παιδικό-Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου ΝΠΔΔ Χερσονήσου», προϋπολογισμού
69.720,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 69.720,61 € (με
Φ.Π.Α. 24%) (56.226,30 € άνευ ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και από
χρηματοδοτήσεις από Κεντρική Διοίκηση.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 30/06/2021 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Λ.Χερσονήσου , από αρμόδια
Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει
στην Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου (Δημοτικό Κατάστημα Λ.Χερσονήσου , 1ος
όροφος, Τ.Κ 70014) με ευθύνη του προσφέροντος), το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
και ώρα του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας και
που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας του συνόλου ή της αντίστοιχης
ομάδας προϊόντων χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο
«Αντικατάσταση κουφωμάτων στον Παιδικό-Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου ΝΠΔΔ
Χερσονήσου», και επιστρέφεται στον ανάδοχο.

ΑΔΑ: ΨΣΕΘΟΛΨ4-ΧΩ7
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Ενιαίο
Ευρωπαικό ‘Εγγραφο Σύμβασης .
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Τμήμα
Προμηθειών του Νομικού προσώπου κ.Μπορμπουδάκη Παρασκευή, Τηλ.: 2897340052
και στη Δ/νση Τηλ. 2813404683 και email: npdd_kpa@hersonisos.gr & .
s.tsagaraki@hersonisos.gr για τεχνικά θέμα
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, www.hersonisos.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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