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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”
Ο Δήμαρχος Κέας
προκηρύσσει ότι την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη
υποβολής των προσφορών) στο Νέο Δημαρχείο Ιουλίδας Κέας, θα διεξαχθεί με συνοπτικό
διαγωνισμό η ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, παροχής υπηρεσίας για
τον Καθαρισμό των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Κέας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα:
Στους προϋπολογισμούς του Δήμου των ετών 2018 και 2019 θα προβλεφθούν οι ανάλογες
πιστώσεις για την εν λόγω δαπάνη στους ΚΑ 10.6274.0008 και KA 15.6274.0007. Η δε
διάθεση των σχετικών πιστώσεων θα γίνει στην αρχή των ετών 2018 και 2019, τα οποία και
αφορά η παροχή υπηρεσίας, αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού κάθε έτους.
2018

2019

KA 10.6274.0008

14.628,90 €

1.329,90 €

KA 15.6274.0007

26.291,10 €

2.390,10 €

ΣΥΝΟΛΟ: 44.640,00 € (καθαρό ποσό 36.000,00€

ΦΠΑ 24% ήτοι 8.640,00€ σύνολο

44.640,00€) εκ των οποίων ποσό 15.958,80 € θα αφορά τον ΚΑ 10.6274.0008 και ποσό
28.681,20 € θα αφορά τον ΚΑ 15.6274.0007.
Τα τεύχη θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.kea.gr.
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και
ώρες (07:30-15:30).
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα
10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει
να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, στην διεύθυνση
Δημαρχείο Κέας, Ιουλίδα 84002 Κέα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.

Κέα, 27/11/2017
Ο Δήμαρχος Κέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

