Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ:

΄Ολους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

∆ιαγωνισμός Προμήθειας Παγωτών ΕΛ∆ΥΚ

Κυρία/ε,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε
προμήθειας παγωτών της ΕΛ∆ΥΚ.

για

τον

επισυναπτόμενο

διαγωνισμό

Συνημμένα θα βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό ∆ιευθυντή.

/ΜΚ.

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛ∆ΥΚ
ΜΕ ΠΑΓΩΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 06/2015
1.

Αναθέτουσα αρχή: ΕΛ∆ΥΚ

2.
Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισμός (Μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, επί των επίσημων τιμών πώλησης χονδρικής
των καταλόγων των προμηθευτριών εταιρειών) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆
118/07.
3.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Προμήθεια παγωτών για τις ανάγκες της ΕΛ-

∆ΥΚ.
4.
Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν
δύναται να υπολογισθούν με ακρίβεια καθότι εξαρτώνται από λόγους μη συνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση και ανάγκες της ΕΛ∆ΥΚ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (VAT), ανέρχεται σε
55.000,00 € (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) περίπου.
5.
Πληροφορίες και έντυπα με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό
παρέχονται καθημερινά, στο Στρδο «Αντγου Σταυριανάκου», περιοχή Μαλούντα
Λευκωσίας εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00, μετά
από τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΛ∆ΥΚ/4ο ΕΓ στο τηλέφωνο 22412741 ή
22412740.
6.

Χρονικές προθεσμίες διαγωνισμού:

α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 03 10:00 ∆εκ 15 στο
ΚΨΜ του Στρδου «Αντγου Σταυριανάκου», περιοχή Μαλούντα Λευκωσίας. Την
ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η αποσφράγιση των κατατεθέντων, μέσα στα
χρονικά όρια, προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π∆ 118/07.
β.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται
η 30 10:00 Νοε 15 στην ΕΛ∆ΥΚ/4ο ΕΓ/ΙΙΙ Στρδο «Αντγου Σταυριανάκου», περιοχή
Μαλούντα Λευκωσίας.
7.
Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού: Ορίζεται η χαμηλότερη τιμή εκφραζόμενη ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, επί των επίσημων τιμών πώλησης χονδρικής των τιμοκαταλόγων των προμηθευτριών εταιρειών για τα προς
προμήθεια παγωτά στην ΕΛ∆ΥΚ.
8.
Η συμβατική υποχρέωση θα είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 1 + 1 εξάμηνο κατόπιν έγγραφης αίτησης του μισθωτή και έγκριση της ΕΛ∆ΥΚ.
9.
Η πληρωμή των δαπανών δημοσίευσης, θα γίνει απευθείας από τον
ανάδοχο (μειοδότη) του διαγωνισμού, στους εκδότες των εφημερίδων.

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην ΕΛ∆ΥΚ/4ο ΕΓ/ΙΙΙ, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
1.100,00 €. Ενώ ο μειοδότης για την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης ύψους 2.750,00 €.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΕΛ∆ΥΚ

