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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθμ. 443/28-11-2017 απόφαση της Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΞΙΓ7Λ6-ΚΕΒ) προτίθεται να προχωρήσει
σε απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών για την :
«Μίσθωση ψυκτικού θαλάμου στο Αίγιο από την Π.Δ.Ε. χωρητικότητας τριών (3) τόνων
περίπου για την παραλαβή και αποθήκευση νωπών προϊόντων (κρεάτων ειδών οπωροπωλείου
κ.λ.π.) από το Δήμο Αιγίου που θα δοθούν μέσω του εν λόγω Εταίρου της Κοινωνικής
Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας

στους ωφελούμενους του Προγράμματος

στα πλαίσια της

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» δαπάνης μέχρι του ποσού
των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο
χώρο , για την αποστολή προσφοράς αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Δ/νση Οικονομικού,
Τμήμα Προμηθειών, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26110 στην Πάτρα σε σφραγισμένο
φάκελο έως την Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ. . Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την ίδια μέρα και ώρα 12:00 μ.μ..

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων
δεν έχει

κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 και β)

την Οικονομική

Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία οφείλει, κατόπιν
ειδοποίησής μας, να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά : Ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα.
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