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Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια
εξοπλισμού κατοικιών σε ηλεκτρικές συσκευές
Η ΑΜΚΕ “ύμπραξη Υορέων Φανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση” με τον διακριτικό
τίτλο ύμπραξη Φανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή τέγαση Προσφύγων στην
Κρήτη» με κωδικό GRC01/2017/0000000109 που υλοποιείται βάσει της από 25/04/2017
υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου
ΑΑΕ ΟΣΑ, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια
εξοπλισμού κατοικιών σε ηλεκτρικές συσκευές.
1. Αντικείμενο Πρόσκλησης
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού
«Ηλεκτρικών συσκευών» προκειμένου να εξοπλιστούν οι κατοικίες εγκατάστασης των προσφύγων στην
Κρήτη.
2. Αναθέτουσα Αρχή
ΑΜΚΕ ΤΜΠΡΑΞΗ ΥΟΡΕΨΝ ΦΑΝΙΨΝ
ΑΠΑΦΟΛΗΗ
Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 3ος όροφος Φανιά Κρήτης
Σηλ: 2821056899, Fax: 2821057747
e-mail: info@sfchania.gr
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3. Σόπος και τρόπος παράδοσης
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της
προσφοράς, με τόπο παράδοσης που θα υποδειχθεί από την ύμπραξη Φανίων και θα είναι είτε στις
κατοικίες που θα βρίσκονται στον Δήμο Φανίων ή όμορων της πόλεως των Φανίων περιοχών, είτε στο
δήμο Κισσάμου ή όμορων της πόλεως του Καστελίου περιοχών, είτε στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής.
4. Προϋπολογισμός έργου
Ο προϋπολογισμός προμήθειας εξοπλισμού επίπλων κατοικιών αναλυτικά ανά είδος είναι:
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού ηλεκτρικών συσκευών των κατοικιών
ανέρχεται στο ποσό των 3.724,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ.
Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβεί το σύνολο του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν υπάρχει
περιορισμός στο ύψος των τιμών ανά είδος.
την προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές των προϊόντων.
τον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση στον τόπο που
θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
5. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή µε
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή
πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

2


ε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να
παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να
εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.

την προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και
διανομής και εν γένει ότι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην
πρόσκληση.

Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της
πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. ε περίπτωση υποβολής
προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

Σα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την Ελληνική
νομοθεσία.

την προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του
εξοπλισμού.

H πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση / παραλαβή
του εξοπλισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
6. Τποβολή προσφορών

Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής
της.

Η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική ανά είδος σύμφωνα με το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται. Κάθε σελίδα αυτής θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
υποψηφίου.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017, ώρα 14.00, Ελευθερίου
Βενιζέλου 4, 3ος όροφος, Φανιά.
 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην οποία θα πρέπει
να αναφέρεται το φυσικό η νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται
έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. την επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του
προσφέροντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου
για την προσφορά). Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της
προσφοράς.
Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:
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ΠΡΟΥΟΡΑ
ΤΜΠΡΑΞΗ ΦΑΝΙΩΝ
Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 3ος όροφος Φανιά Κρήτης,
Σηλ: 2821056899, Fax:2821057747,
e-mail: info@sfchania.gr
Οικονομική προσφορά προμήθειας «Ηλεκτρικών συσκευών» για το
πρόγραμμα «Προσωρινή τέγαση Προσφύγων στην Κρήτη»
Πληροφορίες: Ιωαννίδου Παρασκευή, τηλ. 28210-56899.

Για την ύμπραξη Φανίων
Ο Πρόεδρος του Δ..
Καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθορών: 22 Ιοσνίοσ 2017
και ώρα 14:00

Παυλάκης Ιωάννης
«Να μην ανοιτθεί από ηην ηατσδρομική σπηρεζία ή ηη
γραμμαηεία»
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