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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Το Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών Α.Ε. επαναπροκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την ραφή 235 Θερινών στολών του προσωπικού
κινήσεως. [ Γυναικείες 25 & Ανδρικές 210]
Σύμφωνα με το Π.Δ. 246/2006 άρθρο 12 παρ.2α & παρ. 5α και άρθρο 5 παρ.β της
αριθ. 11/22-2-2007 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας , η κάθε στολή περιλαμβάνει :
1. Δύο πουκάμισα χρώματος σιέλ ποιότητος 60% βαμβακερό και 40%
πολυέστερ περίπου.
2. Δύο παντελόνια χρώματος μπλέ - σκούρο ποιότητας 55% πολυέστερ
και 45% έριο περίπου.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι ώρα 13.00΄ την Παρασκευή 11/05/2018
στα επί της οδού Αγ. Ανδρέου 9, γραφεία της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. [Γραμματεία ]
συνοδευόμενες από εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Συμμετοχή στον μειοδοτικό διαγωνισμό αξίας € 500
Εν συνεχεία καλής εκτελέσεως € 1000 για όλα τα παραπάνω είδη ενδύσεως
προσωπικού.
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της προκήρυξης .
Σε περίπτωση που οι προσφορές δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές τότε ή θα
ζητηθούν αντιπροσφορές ή η δημοπρασία θα θεωρηθεί ματαιωθείσα.
Η κατακύρωση μετά τη εξέταση των προσφορών από αρμόδια επιτροπή ανήκει
στην ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δεν δεσμεύεται να επιλέξει τον προσφέροντα την μικρότερη τιμή.
Αντίθετα μπορεί να επιλέξει άλλον ενδιαφερόμενο από τους μετέχοντες στην
δημοπρασία καθώς και να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς από οποιονδήποτε
μειοδότη με απευθείας συνεννοήσεις, προκειμένου να ικανοποιήσει τα
συμφέροντά του.
Ο αποκλεισθείς ενδιαφερόμενος και αν ακόμη κάνει την καλύτερη προσφορά δεν
έχει καμία αξίωση από την Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. για αποζημίωση ,άλλως παραιτείται ρητά
από κάθε τυχόν αξίωση του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό από την γραμματεία της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. [ τηλ.2610/220905 Κιν.
6932/348230].
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