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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Δ/νση Πρόνοιας επιθυμεί να κόψει
βασιλόπιτες στα ΣΤΕΚΙΑ των ΚΑΠΗ και να τις προμηθευτή , με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης
Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, την τεχνική περιγραφή καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία της
Δ/σης Πρόνοιας , στη Ρούσβελτ & Οικ. Εξ. Οικονόμων 8α
Από την προσφορά να προκύπτουν σαφώς οπωσδήποτε τα παρακάτω:
• Η επίσημη ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
• Η ημερομηνία και η ισχύς της προσφοράς
• Η ονομασία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών
• Η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο και συνολικά
• Το Φ.Π.Α. (24%)
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την ΔΕΥΤΈΡΑ 05-02-2018 και ώρα 11:00
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
• Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου βάση των
διατάξεων του Ν. 4412/2016.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και η Δ/νση Πρόνοιας επιθυμεί να κόψει
βασιλόπιτες στα ΣΤΕΚΙΑ των ΚΑΠΗ και να τις προμηθευτή , με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης .
Συγκεκριμένα:
• 21 ταψιά βασιλόπιτας με βάση κέικ και επικάλυψη λευκής σοκολάτας ή
γλάσο.
• 40 τεμαχίων περίπου το κάθε ταψί.
• Γραμμένες με ευχές
• Ένα φλουρί στην κάθε μία
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΤΙΜΗ

ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟΥ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

24%

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

21

20,00

420,00

100,80

520,80€

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και το συνολικό
κόστος ανέρχεται στο ποσό των 520,80€ μαζί με ΦΠΑ
Οι προσφορές, ως προς τη συνολική τους τιμή, δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του
προϋπολογισμού της συγκεκριμένης ανάθεσης και αντίστοιχες προσφορές θα
αποκλείονται ως απαράδεκτες.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΙΩΓΑ
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΤΙΜΗ

ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟΥ
ΠΟΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

21

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(υπογραφή)
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ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

24%

ΚΟΣΤΟΣ

