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Ναύπλιο, 16/03/2020

2η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η Περιθέρεια Πελοποννήζοσ, Π.Ε. Αργολίδας απεσθύνει πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για
προμήθεια καηάλληλων (με άδεια ΕΟΦ) ανηιζηπηικών αλκοολούτων διαλσμάηων (με
άθροιζμα 70% και πιζηοποίηζη CE) με ανηλία έγτσζης, ζσζκεσαζίας ενός (1) λίηροσ,
ζύμθωνα με ηο Ν.4412/2016, με ηη διαδικαζία ηης απεσθείας ανάθεζης.
Ο ζσνολικός προϋπολογιζμός ανέρτεηαι ζε δύο τιλιάδες εσρώ (2.000,00€) ζσμπεριλαμβανομένοσ
ηοσ ΦΠΑ.
Η ζσζκεσαζία ηοσ ενός (1) λίηροσ δεν είναι δεζμεσηική αλλά γίνεηαι για λόγοσς ζύγκριζης ηων
προζθορών. Προζθορές θα γίνονηαι δεκηές και για ζσζκεσαζίες μικρόηερες ηοσ ενός (1) λίηροσ.
Η προζθορά θα δοθεί ζε ηιμή μονάδας λίηροσ ζύμθωνα με ηις προδιαγραθές ηοσ Παραρηήμαηος ηης
παρούζας, και η ποζόηηηα ποσ θα προμηθεσηούμε θα είναι ανάλογη με ηην ηιμή μονάδας ζε ζσνάρηηζη
με ηον ζσνολικό προϋπολογιζμό. Η παράδοζη ηοσ 50% ηης ποζόηηηας θα γίνει αμέζως μεηά ηην
σπογραθή ηης Απόθαζης ανάθεζης (περίποσ ζε μία εβδομάδα) και ηο σπόλοιπο 50% θα παραδοθεί έως
ηέλος Μαρηίοσ.
Μειοδόηης/ες θα αναδειτθεί ο ανάδοτος με ηην πλέον ζσμθέροσζα οικονομική προζθορά
αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή).
ε περίπηωζη ποσ ο προζθέρονηας προηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηης ζύμβαζης σπό
μορθή σπεργολαβίας ζε ηρίηοσς, οθείλει να αναθέρει ζηην προζθορά ηοσ ηο ποζοζηό ασηό
καθώς και ηοσς σπεργολάβοσς ποσ προηείνει ζύμθωνα με ηο αρθ.58 ηοσ ν.4412/16.
Ο κάθε ενδιαθερόμενος (θσζικό – νομικό πρόζωπο) δύναηαι να απεσθύνει και να καηαθέζει έγγραθη
ζθραγιζμένη οικονομική προζθορά έως Παραζκεσή 20/03/2020 και ώρα 15:00 ζηο Πρωηόκολλο ηης
Γραμμαηείας ηης Δ/νζης Διοικηηικού Οικονομικού ηης Π.Ε. Αργολίδας. Προζθορές θα δετηούμε και με
ηλεκηρονικό ηατσδρομείο λόγω ηοσ καηεπείγονηος (matzari@argolida.gr).

Με εντολή Περιφερειάρχη
Παναγιώτη Νίκα

Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ
Επαμεινώνδασ Μαυρόγιαννησ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Καηάλληλα με άδεια ΕΟΦ

Ανηιζηπηικά
Αλκοολούτα
Διαλύμαηα

Με άθροιζμα 70% και πιζηοποίηζη CE
Με ανηλία έγτσζης
σζκεσαζίας 1lt (ενός λίηροσ)

ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ

