
MY FOB AKTION
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΤΗΣ 0  4/19   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ   ΞΥΛΕΙΑΣ  Υ Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ   404 ΚΜ  

        1.  Η MY FOB AKTION προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό
με  ενσφράγιστες  προσφορές  και  με  δικαίωμα  συνέχισης  με  προφορικές  και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, για την
κοπή - αποκομιδή  ξυλείας 404 κ.μ. Α/Δ Πρέβεζας.

        2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10η Μαιου,  ημέρα Παρασκευή και
ώρα  10:00  στην  Αίθουσα  Συσκέψεων  του  MY  FOB Ακτιου,  από  αρμόδια
επιτροπή.  Προθεσμία  υποβολής  προσφορών  είναι  η  Πέμπτη  09  Μαίου
(αποστολή  με  οποιονδήποτε  τρόπο)  ή  Παρασκευή  10  Μαίου  (παράδοση
ιδιοχείρως  στην  επιτροπή  διενέργειας  την  ώρα  του  διαγωνισμού). Κατάθεση
προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής πέραν της καθορισμένης ώρας, δεν
θα γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  
  
       3. Τιμή εκκίνησης: 14,00€ ανα κ.μ. και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%. 
  
      4.  Ο τελικός πλειοδότης είναι υποχρεωμένος , και πριν την υπογραφή της
σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της
συμβατικής αξίας.
 

    5. Ο Διαγωνισμός γίνεται από τη MY FOB AKTION για λογαριασμό του
Μετοχικού  Ταμείου  Αεροπορίας  δυνάμει  των  διατάξεων  του  άρθρου  4
«Πόροι» του Α.Ν. 1988/1939.
 
    6.  Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία
του Τμ. Οικονομικού της   MY FOB AKTION  , στην ιστοσελίδα   WWW  .  HAF  .  GR  
και αναρτημένοι στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ   638Π6-Ο6Ψ  
 

      7.  Τα  δημοσιευτικά  έξοδα του  διαγωνισμού  θα βαρύνουν  τη MY FOB
AKTION.

       8. Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίδονται στο τηλ.2682045040 ή 26820
45041 εργάσιμες μέρες και ώρες (08:00 με 14:00). 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σμχος (Ι)  Απόστολος Καστώρης 
Διοικητής

http://www.haf.gr/
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