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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Λιμάνι Ηρακλείου - Σ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτησ

Ηράκλειο,09.10.2019
Αρ. Πρωτ.:6110

Σηλ/Fax: 2810-338115-6 / 2810-226.110
E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ηρακλείου Α.Ε., ςασ προςκαλεί να καταθζςετε κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για
την «ΘΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΟΤΧΙΜΟ 27 ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» αρχικοφ προχπολογιςμοφ
10.800,00€ πλζον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ ςτο πλαίςιο τησ οποίασ θα
ληφθοφν και οι προςφορζσ, και δεν τυγχάνουν εφαρμογήσ οι διατάξεισ των ςυνοπτικϊν και ανοικτϊν
διαγωνιςμϊν.
Κριτήριο ανάθεςησ είναι η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφορά βάςει του ποςοςτοφ
ζκπτωςησ που θα δοθεί ςτουσ υπαλλήλουσ επί του καταλόγου για το ςφνολο των ειδϊν ρουχιςμοφ
εργαςίασ.
την πρόςκληςη μποροφν να ςυμμετζχουν όςοι οικονομικοί φορείσ δραςτηριοποιοφνται ςτο Ηράκλειο
Κρήτησ και ζχουν ωσ αντικείμενο υπηρεςιϊν την πϊληςη ειδϊν ρουχιςμοφ εργαςίασ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο το αργότερο
μζχρι την Πζμπτη 17.10.2019 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτην ζδρα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηρακλείου, ςτο Λιμάνι
Ηρακλείου που θα περιλαμβάνει ςυμπληρωμζνο το ζντυπο οικονομικήσ προςφοράσ που ακολουθεί.
Πληροφορίεσ: Οι αιτήςεισ παροχήσ διευκρινίςεων θα πρζπει να απευθφνονται ςτον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.
Φραγκάκη Εμμανουήλ., Σηλ.: 2810-338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr .

Ο Πρόεδροσ & Δ/νων φμβουλοσ Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Απόλλων Φιλιππήσ
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ «ΘΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΟΤΧΙΜΟ 27 ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Η. Α.Ε.»
ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςησ επί του καταλόγου για το ςφνολο των ειδϊν ρουχιςμοφ εργαςίασ,
(ολογράφωσ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Αριθμητικϊσ: ……………………………….
τισ παραπάνω τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Η παροφςα προςφορά ιςχφει για 30 ημζρεσ.
Έλαβα γνϊςη των όρων τησ πρόςκληςησ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα.
Ο Προςφζρων
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