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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία “Επισκευή ψυκτικών θαλάμων
Δημοτικού Σφαγείου”.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία και έντυπο οικονομικής προσφοράς για την εν
λόγω προμήθεια  στη συνημμένη μελέτη, με αριθμ. Πρωτ.  5044/01.11.2019 που αναρτήθηκε
στο site του Δήμου www.kea.gr

Πιο  συγκεκριμένα  κρίνεται  απαραίτητη  η  απομάκρυνση,  η  επισκευή  και
επανατοποθέτηση  των  ψυκτικών  στοιχείων  καθώς  και  η  συμπλήρωση  απαραίτητης
ποσότητας ψυκτικού υγρού (R404a), λόγω της απώλειας που προήλθε από την εν λόγω
βλάβη.
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στο νέο δημοτικό σφαγείο Κέας. Το διάστημα που αφορά η

σύμβαση είναι μία (1) εβδομάδα από την ημερομηνία  ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει  εκδοθεί  α) η υπ’ αριθ.  707/2019

απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  και  β)  η  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016

και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α   5 .

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο φορέα με τους κάτωθι τρόπους: 

στον  Δήμο  Κέας  απευθυνόμενοι  προς  το  Γραφείο  Πρωτοκόλλου,  αυτοπροσώπως  ή  με

ταχυμεταφορά, στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην μελέτη, ή με

email  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  promithies@kea.gr από  την  Τετάρτη  06/11/2019   έως

Παρασκευή 08/11/2019 και ώρα 10:30.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

στο σύνολο της υπηρεσίας.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ.

20  του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

                                          Η Δήμαρχος

                                                                                                                                                                                                                                       

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
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