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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2016, στο γραφείο του
Σωματείου παρουσία αντιπροσώπου από το Εμπορικό Επιμελητήριο και επιτροπής
από το σωματείο.
Οι προσφορές κατατίθενται ηλεκτρονικά αλλά και σε κλειστούς φακέλους από 1
Νοεμβρίου έως 18 Νοεμβρίου . Ο προμηθευτής που θα δώσει προσφορά θα
προσκομίσει στον φάκελο cd από αρχείο που θα μπορεί να κατεβάσει από την σελίδα
μας στο internet sykne.gr.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΗ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Πρέπει να αναφέρεται το βάρος , τα γραμμάρια , τα τεμάχια ή τα μέτρα όπου
χρειάζεται (σε περίπτωση που δεν διευκρινίζονται τα ανωτέρω το είδος θα
βγαίνει από τον διαγωνισμό )
ΤΑ ΕΙΔΗ SUPER MARKET ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ BARCODE ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016.
Όσοι προμηθευτές διαθέτουν πιστοποιήσεις HASP & ΙSO παρακαλούμε να τα
προσκομίσουν στην προσφορά τους.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια ενημερώνεται από το
φορέα. Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο υποψήφιος καλείται να προσέλθει
και να υπογράψει τη σύμβαση σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την πρόσκληση. Αν περάσει η προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να
εμφανιστεί για την υπογραφή προσκομίζοντας και όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ο φορέας μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο .
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και με τα έξοδα
διενέργειας τυχόν νέου διαγωνισμού. Επίσης το Σ.Υ.Κ.Ν.Ε μπορεί ν' αποφασίσει την
ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης (ο φορέας στην
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία), την επανάληψη του διαγωνισμού ή την
απευθείας ανάθεσή της. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος
του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς
του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για
δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του
έτους 2016.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος
ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται) χωρίς άλλη
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια και η καταβολή της διαφοράς τιμής μεταξύ του
εκπτώτου αναδόχου και του επομένου αναδόχου.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και την
καλύτερη ποιότητα.
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