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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

Εκπόνηση βυθομέτρησης και σύνταξη διαγραμμάτων βυθομετρήσεων θαλάσσιας λεκάνης λιμένα 

Χερσονήσου  

CPV 71351923-2   

 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  θα προβεί στη σύναψη σύμβασης με απ’ ευθείας ανάθεση   για  την 

Εκπόνηση βυθομέτρησης και σύνταξη διαγραμμάτων βυθομετρήσεων θαλάσσιας λεκάνης λιμένα 

Χερσονήσου,  προεκτιμώμενης αμοιβής 14.420,29 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23% ) σύμφωνα με την υπ’αρ.   

1/2014 μελέτη (14REQ001876589)   και την  υπ’αρ. 19/2014 απόφαση   του Διοικητικού του Συμβουλίου(ΑΔΑ: BIEEOΡ0E-

6ΩΛ) και  καλεί τους ενδιαφερόμενους  μελετητές  να καταθέσουν γραπτώς τις  προσφορές τους .  

Οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφο της  υπ’αρ.  1/2014 μελέτης  από τα γραφεία του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου  και από την ιστοσελίδα www.hersonissos.gr.   

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την       7 η Μαρτίου   2014  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 12:00,  στην έδρα του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και στη διεύθυνση  Αγίας Παρασκευής & Ν.Νεάρχου 1, 70014 Λιμάνι 

Χερσονήσου.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 

τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  είτε αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή    Courier στην 

ως άνω διεύθυνση.  

Το κριτήριο για την κατακύρωση και ανάθεση των υπηρεσιών  είναι η χαμηλότερη τιμή και θα γίνει  με απόφαση  του  

Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Λ.Τ.Χερσονήσου.  

 

Η προσφορά των  μελετητών  θα συνοδεύεται  από: 

1) Αντίγραφο  του μελετητικού τους πτυχίου  για την κατηγορία 16 Μελέτες τοπογραφίας  

2) Υπεύθυνη δήλωση   (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι:  

α)  έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της υπ΄αρ. 1 /2014 μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα  

β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δεν τελούν σε 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα υποβολής  των προσφορών.    
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