ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες
κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας «καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
λιμένος Καψαλίου» για το έτος 2015 .
Προθεσμία υποβολής προσφορών : Τρίτη 9-6-2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή.
Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή και θα
συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση του Προέδρου,
η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» .
Μετά την ανάθεση του Προέδρου και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει ο ανάδοχος να
καταθέσει εγγυητική «καλής εκτέλεσης» ,η οποία θα ανέρχεται στο 5% του ποσού μείον του ΦΠΑ.
Με το τέλος της επιστρέφεται στον ανάδοχο.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το
επισυναπτόμενο έντυπο σχετικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο
αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας της
επιχείρησης .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς: Δήμο Κυθήρων

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Δαπάνες για καθαρισμό λιμένα Διακοφτίου», όπως ακριβώς αναφέρεται
στη σχετική Τεχνική Περιγραφή,
προσφέρω το ποσό των :

Τίτλος δαπάνης

Προφερόμενο ποσό σε €

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων λιμένος
Καψαλίου

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται : ΦΠΑ , ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις.

Κύθηρα

. 6 . 2015

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα & υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Κύθηρα, 20-04-2015
Αριθμ. Πρωτ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κυθήρων, για την περιγραφή των εργασιών με ειδικό τίτλο : «Δαπάνες για καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων λιμένος Καψαλίου».
Υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό για το 2015 μαζί με Φ.Π.Α. : 5.000,00 EΥΡΩ
Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 20/6277.06
Πηγή χρηματοδότησης : Εξ ιδίων πόρων
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση της εικόνας του νησιού μας και την
τήρηση της καθαριότητας
των λιμένων, κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός των
κοινόχρηστων χώρων του Λιμένα Καψαλίου Τοπικής Κοινότητας Κυθήρων Δήμου Κυθήρων
και περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες :
Την τακτική παρακολούθηση και τον συνεχή καθαρισμό επί 12 ημερολογιακούς
μήνες των τουαλετών που βρίσκονται στο δυτικό λιμένα Καψαλίου, του μόλου και των
παραλιών «μπροστινού γιαλού» και «πίσω γιαλού» Καψαλίου.
Περισυλλογή αντικειμένων ,σκουπιδιών που βρίσκονται στους χώρους αυτούς
Συσσώρευση-μεταφορά των προϊόντων και απομάκρυνση τους σε κατάλληλους
χώρους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τα υλικά για την πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών θα επιβαρύνουν τον
ανάδοχο.
Οι εργασίες

θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Toυ άρθρου 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247Α)

2.Του άρθρου 133 παρ. 1 του Ν.4270/2014 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η με
απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
3.Του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και κοινοτήτων »
3.Του άρθρου 20 του Νόμου 3731/2008(ΦΕΚ 263 Α) παράγραφος 13
4.Του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5.Της Υπουργικής απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προιόντων ,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
6. Του Ν 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις».

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

