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ΣΙΓΟΥΡΟΣ-ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ Ο.Ε (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)
Ταχ.Δ/νση: Μπιζανίου 1
Πύργος Ηλείας ΤΚ 27131

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας, κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 295
αιτήματος, της
αναθέσει

Τ.Υ/18-02-2020

Πρωτογενούς

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ΄ Περιβάλλοντος , ενδιαφέρεται να

την <<Σίτιση για έκτακτες ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 2020>>,

σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή .
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά
……Δευτέρα……

09/03/2020

(κλειστή), μέχρι και

την

και ώρα 13:00

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας
και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας ,(Πολύκεντρο
Πύργος–Ηλείας

– Πατρών κ΄

Τ. Πετροπούλου

ΤΚ 27131) . Υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο

αναγράφονται , η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ο τίτλος της προμήθειας (ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά

και τα

στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία
της ανάθεσης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς
Φ.Π.Α , (άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του
άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε
με την παρ. 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017) .
Τυχόν ένσταση κατά της παρούσας
πριν

την

καταληκτική

πρόσκλησης , υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες

ημερομηνία

υποβολής προσφορών . Για το παραδεκτό της

ένστασης απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου , όπως ορίζεται στο άρθρο 127 του
Ν. 4412/2016 , το οποίο τροποποιήθηκε
Η

παρούσα

καταχωρείται

www.cityofpyrgos.gr)

καθώς

στην
και

κ΄ ισχύει με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019.
ιστοσελίδα

στον

πίνακα

του

Δήμου

ανακοινώσεων

Πύργου
του

Δημοτικού

Καταστήματος (Πολύκεντρο).
.
.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συν. Τεχνική περιγραφή

(URL:

ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

Ατομική μερίδα (από κρέας μοσχάρι ή
μπιφτέκι ή χοιρινό ή παράγωγα αυτών ,
ψωμί ,νερό ή αναψυκτικό )

Μερίδα

250

10,00 €

2.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ :

2.500,00

ΦΠΑ 13% :

325,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

2.825,00 €

