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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΓΙΑΝΝΙΚΗ- Ε. ΜΑΜΑΚΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής  & Πρόνοιας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
Αναψυκτικών,   επώνυμα  Α’  ποιότητας  για  τις  ανάγκες  των  ΚΑΠΗ  με  τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.  
Έχοντας  υπόψη  τον  Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό,  την  τεχνική  περιγραφή  καλούνται  οι
ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία της  Δ/νση
Κοινωνικής Πολιτικής  & Πρόνοιας  , στη Ρούσβελτ & Οικ. Εξ. Οικονόμων 8α  Λάρισας

Από την προσφορά να προκύπτουν σαφώς οπωσδήποτε τα παρακάτω:
 Η επίσημη ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
 Η ημερομηνία και η ισχύς της προσφοράς
 Η ονομασία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων 
 Η προσφερόμενη τιμή ανά προϊόν  και συνολικά.
 Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο  των προϊόντων και όχι μέρος αυτών
 Το Φ.Π.Α. 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την     16/09/2019    ημέρα Δευτέρα  και
ώρα  11:00

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
 Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
 Προσφορά  που  παρουσιάζει  ουσιώδης  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής  & Πρόνοιας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
Αναψυκτικών,   επώνυμα  Α’  ποιότητας  για  τις  ανάγκες  των  ΚΑΠΗ  με  τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Α. Περιγραφή - ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

1.100
ΤΕΜΑΧΙΟ
(330ml)

440,00 105,60 545,60

ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

1.000
ΤΕΜΑΧΙΟ
(330ml)

400,00 96,00 496,00

ΣΟΔΑ
500

ΤΕΜΑΧΙΟ
(330ml)

185,00 44,40 229,40

ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΤΥΠΟΥ
SPRITE,

SEVEN-UP

300
ΤΕΜΑΧΙΟ
(330ml)

120,00 28,80 148,80

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
COLA

500
ΤΕΜΑΧΙΟ
(330ml)

240,00 57,60 297,60

3.400
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.385,00

ΦΠΑ24% 332,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ
1.717,40

Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
 Η  παράδοση  των  υλικών  θα  γίνετε   στο  χώρο  των  ΚΑΠΗ  του  Δήμου
Λαρισαίων,σύμφωνα  με  τις  παραγγελίες  ,  σε  διαφορετικές  κάθε  φορά
ποσότητες ,ανάλογα με τις ανάγκες των εκάστοτε ΚΑΠΗ ,  με μέσα και προσωπικό
που θα βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρεία.

Η  προμήθεια  θα  γίνει  με  την  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  και  το  κόστος
ανέρχεται στο ποσό των 1.717,40  € μαζί με ΦΠΑ

Η προσφορά, ως  προς  τη συνολική της τιμή,  δεν μπορεί  να είναι  υψηλότερη του
προϋπολογισμού  της  συγκεκριμένης  ανάθεσης   και  αντίστοιχες  προσφορές  θα
αποκλείονται ως απαράδεκτες.
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Για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  της  ανωτέρω  προμήθειας  προϋπολογισθείσας  αξίας
1.717,40 με το  ΦΠΑ βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22, παρ.1, περίπτωση ιε, όπως
έχει  τροποποιηθεί)   έχει  εκδοθεί  α)  η  υπ’ αριθμ.  3813/2019 απόφαση  ανάληψης
υποχρέωσης  του  Δημάρχου  (ΑΔΑ:ΨΝΠ2ΩΛΞ-ΓΣΤ)  για  την  κάλυψη  εξόδων  της
ανωτέρω δαπάνης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,
επί της 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:
1530/2019

                                                                                      Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                                 ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΙΩΓΑ
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

1.100
ΤΕΜΑΧΙΟ

(330ml)

ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΜΕ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

1.000
ΤΕΜΑΧΙΟ

(330ml)

ΣΟΔΑ
500

ΤΕΜΑΧΙΟ
(330ml)

ΑΕΡΙΟΥΧΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΤΥΠΟΥ SPRITE,
SEVEN-UP

300
ΤΕΜΑΧΙΟ

(330ml)

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
COLA

500
ΤΕΜΑΧΙΟ

(330ml)
3.400

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
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