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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ενός λεωφορείου
με απευθείας ανάθεση για τις μετακινήσεις των παιδιών που φιλοξενούνται στο
Δημοτικό Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» για καλοκαιρινές
δραστηριότητες»
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο
118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 103/2018 απόφαση ∆.Σ., μίσθωση ενός λεωφορείου για
τις μετακινήσεις των παιδιών (αριθμός 20) που φιλοξενούνται στο Δημοτικό
Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» για καλοκαιρινές
δραστηριότητες σε παραλία της Χαλκιδικής, με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής.
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο από 2 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου τις καθημερινές
μόνο, με αναχώρηση στις 9:30 π.μ.(από το Ίδρυμα) και επιστροφή στη 1 μ.μ (στο
Ίδρυμα). Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων
πενήντα ευρώ (1.350,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν οφείλουν να πληρούν όλους τους όρους
για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών (παιδιών-ενηλίκων). Το πρακτορείο είναι
υποχρεωμένο να παρέχει λεωφορεία σύγχρονα, σε άριστη κατάσταση, να έχουν
ζώνες ασφαλείας και κλιματισμό. Επίσης θα πρέπει να έχουν περάσει τον έλεγχο
του Κ.Τ.Ε.Ο.
Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον
ισχύοντα νόµο 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους από την
11/06/2018 μέχρι την 15/06/2018, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με
φυσικό (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική
διεύθυνση : agstyl1@otenet.gr).
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016,
παρακαλούμε,
οι
συμμετέχοντες
οφείλουν
να

καταθέσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την είσπραξη
χρημάτων από το ταμείο του Ιδρύματος.
Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος
Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες.
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γναρδέλλη Μελποµένη

