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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Δήκαξρνο νθάδσλ δηαθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άποψη προζθορά,
αποκλειζηικά βάζει ηιμής γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηώλ ηεο πξνκήζεηαο «Προμήθεια
ειδών καθαριόηηηας για ηο Δήμο οθάδων και ηοσς θορείς ηοσ, έηοσς 2018»,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 52.992,78 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%).
Κσδηθόο CPV:

39830000-9, 44613700-7, 39224340-3, 24455000-8

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηηο 13/3/2018 εκέξα Σρίηη θαη ώξα 10:00 π.μ. (ώξα έλαξμεο
παξαιαβήο πξνζθνξώλ) έσο 11:00π.μ. (ώξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ) ζην Δεκαξρείν
νθάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αίζνπζα Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη
ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο όπσο ζπληάρζεθαλ από ππαιιήινπο ηνπ Δήκνπ.
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κέρξη ηελ 31-12-2018.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη ελώζεηο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
Εγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη.
Η δηαθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΚΗΜΔΗ, νιόθιεξε ε κειέηε θαη ε δηαθήξπμε έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ νθάδσλ www.sofades.gr.
Η πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηε ΔΙΑΤΓΕΙΑ θαη ζε κία ηνπηθή
εθεκεξίδα. Η δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
Σν ζθξαγηζκέλν έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δηαηίζεηαη ζην γξαθείν Πξσηνθόιινπ
ηνπ Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο νθάδσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. Οη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ην παξαπάλσ ζθξαγηζκέλν έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη
ηαρπδξνκηθά, εθόζνλ ην δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ
αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Δήκνπ καο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (Κηεξίνπ 49, ηει. 24433 53242, ππάιιεινο γηα
επηθνηλσλία Θ. Καλδήια).
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