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ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Η Αληηδήκαξρνο Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζώλαο δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέοε δεκόζηα ζύκβαζε πξνκεζεηώλ κε ηίηιν «προμήθεια και ηοποθέηηζη
μεηαλλικής κερκίδας, επηακοζίων (700) θέζεων, ζε κοινότρηζηο τώρο ηοσ Γήμοσ»,
πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 εσρώ (ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15.7135.0048 θαη ηίηιν «Προμήθεια και ηοποθέηηζη
μεηαλλικής κερκίδας, επηακοζίων (700) θέζεων, ζε κοινότρηζηο τώρο ηοσ Γήμοσ, έηοσς 2016 »
ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 200,
1νο όξνθνο, ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηηο 29/12/2016 εκέξα Πέμπηη θαη ε παξαιαβή
ησλ πξνζθνξώλ ζα αξρίζεη ζηηο 10.00 π.μ θαη ζα ιήμεη ζηηο 10.30 π.μ.
ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο , Ννκηθά πξόζσπα
εκεδαπά θαη αιινδαπά , πλεηαηξηζκνί θαη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ.
Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ζύκθσλα κε ηηο αθξηβείο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό
ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη όρη γηα
κέξνο απηνύ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ
γλώζε ηνπ πιήξνπο ηεύρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο ζηνλ δηθηπαθό ηόπν: www.keratsini-drapetsona.gr.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηνύλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ παξόληα δηαγσληζκό ζηελ ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 200 Σ.Κ. 18756,2νο όξνθνο Σκήκα Πξνκεζεηώληειέθσλα:2132074699,
2132074702, 2132074755 Fax: 210-4633375, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο.
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