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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ Υακειόηεξε Σηκή γηα ηελ επηινγή 

αλαδόρνπ ηεο ππεξεζίαο: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΣΗ 
ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ  ΟΤΥΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016»  

σνολικού Δνδεικηικού Προϋπολογιζμού:   30.000,00  εσρώ με ηο Φ.Π.Α. 

Ο νπνίνο αθνξά ηελ ‘’Δλίζρπζε πξνζσπηθνύ καγεηξείνπ - εζηηαηνξίνπ ηεο Μ.Δ. νπθιίνπ, 

κε 1 Μάγεηξνπο κε 5ήκεξε απαζρόιεζε θαη 1 Δξγάηεο/ηξηεο Μαγεηξείνπ κε 5ήκεξε απαζρόιεζε, 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ:  30.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). 

Η ππεξεζία ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηεο ππ΄ αξηζκό 58/2015 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ θαη είλαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ ήηνη (ελδεηθηηθά) από 15-11-2015 έσο 15-

08-2015. 

1.ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1.1. Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, ζην Γήκν νπθιίνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέμπηη 05/11/2015 θαη ώξα 10:30 κ.κ. 

(Έλαξμε απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ) σο εμήο:  

α. Πξνζσπηθά ή κε εθπξόζσπό ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζηηο 05/11/2015 εκέξα 

Πέκπηε, από ώξα 10:00 π.κ έσο 10:30κ.κ.(Έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ) 

β. Σαρπδξνκηθά ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε κέρξη ηεο πξνεγνπκέλεο εξγάζηκεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

εκέξαο δει. ηελ 04/11/2015 εκέξα Σεηάξηε (Γήκν νπθιίνπ Βαζ. Γεσξγίνπ 180, 68400 νπθιίνπ) 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο απνβεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί ηελ Πέκπηε 12/11/2015 από 

ώξα 10:00 π.κ. έσο 10:30 κ.κ. (Έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ), κε ηαρπδξνκηθή παξαιαβή 

πξνζθνξώλ κέρξη ηελ Σεηάξηε 11/11/2015. 

2.ΓΔΚΣΟΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ  

Αλαγλσξηζκέλνη επαγγεικαηίεο ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ αληηθεηκέλνπ γξακκέλνη ζην νηθείν 

Δπηκειεηήξην. 

3.ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΉ  

Η εγγύηζη ζσμμεηοτής ανηιζηοιτεί ζε ποζοζηό 1% επί ηης προϋπολογιζθείζας δαπάνης, 

τωρίς ηο ΦΠΑ, πξέπεη λα απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκν νπθιίνπ, λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ηνλ ηίηιν θαη ην πνζό ηεο ππεξεζίαο θαη ν ρξόλνο ηζρύνο 

ηεο νξίδεηαη ζε (60) εκέξεο από ηελ δηελέξγεηα  ηνπ δηαγσληζκνύ. Δηδηθόηεξα: 

Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξνζθνξά επί ηνπ ζπλόινπ ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 243,90 Δπξώ. 

Πιεξνθνξίεο θαη ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη δηαθήξπμεο, δίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ (νπθιί Βαζ. Γεσξγίνπ 180 ΣΚ.68400) θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.soufli.gr  (πιεξνθνξίεο ηδεξά Μαξία ηει. 2554 350 131).         
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Ο Γήκαξρνο 

Δπάγγεινο Πνπιηιηόο 

http://www.soufli.gr/
ΑΔΑ: 6Π8ΥΩ15-948
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