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Κνδάλε 10/05/2021
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ 85/2021

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ
πξνκήζεηα γεσξγηθνύ ειθπζηήξα (ηξαθηέξ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γεπέδνπ ηεο
Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Κνδάλεο.
Κξηηήξην αμηνιόγεζεο:
Η ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε ρακειόηεξε
ηηκή.

Η Έλσζε Πνδνζθαηξηθώλ Σσκαηείσλ Κνδάλεο πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο γηα γεσξγηθό ειθπζηήξα (ηξαθηέξ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
γεπέδνπ ηεο Έλσζεο κε βάζε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα.
Αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε
ζπλνιηθά ηηκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη πξν ΦΠΑ.
Ο επηιεγείο αλάδνρνο ζα θιεζεί επη πνηλή απνθιεηζκνύ, πξηλ ηελ ππνγξαθή
ηεο απόθαζεο αλάζεζεο λα θαηαζέζεη εληόο 3 (ηξηώλ) εξγαζίκσλ εκεξώλ:
• Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα (γηα θνξείο εθηόο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο)
• Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα
• Πηζηνπνηεηηθό ΓΕΜΗ ή ΦΕΚ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη πνηνο/πνηνη
εθπξνζσπνύλ θαη δεζκεύνπλ ηελ εηαηξεία, ή έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο γηα αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο.
•Πνηληθό/α κεηξών/α αλάινγα κε ηελ λνκηθή ηνπ κνξθή .
Η πξνζππνινγηδόκελε δαπάλε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο ζα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνύ
ησλ 11.500 € (έληεθα ρηιηάδεο πεληαθνζίσλ επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.
Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
έηνπο
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Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο (ην
αξγόηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Έλσζεο ( έσο ηελ Παξζθεπή 14 Μαΐνπ 2021) , κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
ζην e-email: epskozanis@gmail.com .
Σην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο επηζηνιήο ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ
ηεο Πξόζθιεζεο Ελδηαθέξνληνο.
Τν θξηηήξην επηινγήο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κε βάζε
ηε ρακειόηεξε ηηκή
εθ ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα θξηζνύλ απνδεθηέο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο
ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ δε ζα αληηζηνηρεί αθξηβώο κε ηα δεηνύκελα από ηελ παξνύζα
πξόζθιεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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Παξάξηεκα Θ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή
αλαδόρνπ
γηα
ηελ πξνκήζεηα γεσξγηθνύ ειθπζηήξα (ηξαθηέξ) γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ γεπέδνπ ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Κνδάλεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο δεηνύκελνπ εμνπιηζκνύ:













Κυβιςμόσ 600-700 cm3
Κφλινδροι 2
Βενηινοκίνθτο
Μπαταρία Li-lon
Πλάτοσ κοπισ 1-1,20 m
Τφποσ πλαιςίου κοπισ – χυτό
Υλικό πλαιςίου κοπισ – ατςάλι
Φψοσ κοπισ 60-100 cm
Βάροσ 300-350 kg
Κακαρι ιςχφσ energy 10-13 kw
Αναγνωριςμζνθ μάρκα μθχανιματοσ
Εφκολθ πρόςβαςθ ςε ανταλλακτικά.
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