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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας  επισκευή και συντήρηση της πλωτής 

και υποθαλάσσιας υποδοµής της εγκατάστασης του Τουριστικού Καταφυγίου 

Αµφιλοχίας  

4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση για επισκευή και συντήρηση µόνιµων 
εγκαταστάσεων  στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6262.005 ποσού 1860,00€ 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις παρακάτω εργασίες:  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ 

σε €  

∆ΑΠΑΝΗ σε € 

Αντικατάσταση 8 

φθαρµένων ελαστικών 

συνδέσµων στις πλωτές 

αποβάθρες 

800,00 800,00 

Επισκευή 

φθαρµένων αλυσίδων και 

ναυτικών κλειδιών σε δύο 

πλωτές  αποβάθρες 

 

700,00 700,00 

  1.500,00  

 ΦΠΑ 24%      360,00  

  1860,00 € 
 

   μέχρι την Δευτέρα  8/4/2019 και ώρα 10.00μ.μ.  

 

  Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής  

 Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή 

προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016. 

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των 

επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών 
(έχοντας εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα της εργασίας) 
και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα 
µε την τεχνική περιγραφή και σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά 
που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

• Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής 
του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προµήθειας/ εργασίας 
συναινεί µε τη δηµοσιοποίηση των προσωπικών του δεδοµένων  



 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός  πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Αλπός Γεώργιος 

 

 


