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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει : Πρόχειρο
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
εβδομήντα μία χιλιάδων εννιακόσια είκοσι ευρώ (€ 71.920,00), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’αριθμό απόφαση 232/2015, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Θήρας (ΑΔΑ 73ΛΕΩΡΝ-ΜΣΚ ), στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που βρίσκεται στα
Φηρά Θήρας ( δίπλα στο τελεφερίκ) με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ., η οποία είναι και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών.
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή που ασκούν το
ιδιαίτερο επάγγελμα της περιγραφόμενης εργασίας και αποδεδειγμένα λειτουργούν
νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση
της εργασίας.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή
αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των
χιλίων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (1.438,40 €) και αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% (δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τα έξοδα δημοσίευσης τόσο της αρχικής όσο των τυχόν
επαναληπτικών
δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται και σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διευθύνση www.santoriniports.gr.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας , αρμόδιος υπάλληλος κος Αργυρός Αντώνιος τηλ. 2286028362
FAX 2286025878 ,email : dltthiras@gmail.gr . Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης
χορηγείται από το εν λόγω Τμήμα.
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