Μελίσσια, 14/06 /2019
Αρ. πρωτ.:1534
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας &
Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην
συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:
Τις διατάξεις του αρ. 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του αρ. 118 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του αρ.377 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του αρ.377 του Ν. 4412/2016.
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του αρ. 22
του Ν. 3536/2007.
6. Την μελέτη 16/2019 του ΝΠ η οποία επισυνάπτεται.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην
διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο
τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.
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Για την κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το συνημμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Το κόστος προ ΦΠΑ του συνόλου των ειδών / υπηρεσιών που περιλαμβάνει η μελέτη.
• Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης βάσει των εγγράφων που θα επισυναφθούν στην
προσφορά.
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ
ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

