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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Δηεμαγωγήο πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα Πξνκήζεηα
Ο Δήκαξρνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε πξόρεηξν δηαγωληζκό κε θιεηζηέο
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΣΟ
ΣΖΕΡΜΙΑΔΩΝ".
Η πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε είλαη 6.097,56€ χωρίσ ΦΠΑ 23%. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ
κατανζμεται ςτα παρακάτω δφο (2) τμιματα ειδών που αναλφονται ςτθν Διακιρυξθ: Τμήμα Α': Γενικόσ
εξοπλιςμόσ (ζπιπλα), με προχπολογιςμό 1.060,00€ χωρίσ ΦΠΑ 23% Τμήμα Β': Ηλεκτρονικόσ
εξοπλιςμόσ(Υπολογιςτζσ - Εκτυπωτζσ – κ.λ.π), με προχπολογιςμό 5.037,56€ χωρίσ ΦΠΑ23%

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγωληζκνύ (Δηαθήξπμε,
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, θιπ.) από ηνλ Δήκν Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, ζην Σδεξκηάδω Οξνπεδίνπ
Λαζηζίνπ, Σ.Κ. 72052, ηει. 2844340156, fax: 2844089054, θν Μαξθνγηαλλάθε Κ. θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο & ώξεο. Επίζεο, ε αλαιπηηθή δηαθήξπμε είλαη αλαξηεκέλε ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ
Δήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, ζηε δ/λζε http://www.dimosoropediou.gr/ θαη δεκνζηεύεηαη ζε κία
εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.
Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκαξρείν Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, ηελ 15ε ηνπ κήλα Οθηωβξίνπ
2015 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 09:00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ) από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
Κάζε δηαγωληδόκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά ζε έλα ή ζε πεξηζζόηεξα παθέηα ηωλ πξνο
πξνκήζεηα εηδώλ.
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:

α) Έιιελεο θαη Αιινδαπνί πξνκεζεπηέο, β) Ννκηθά πξόζωπα εκεδαπά θαη αιινδαπά, γ) Ελώζεηο
πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην πνζό ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο γηα θάζε έλα από ηα δύν ηκήκαηα εηδώλ θαη
ζπγθεθξηκέλα:
Γηα ην Τκήκα Α', Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο πνζνύ 53,00€
Γηα ην Τκήκα Β', Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο πνζνύ 251,88€
Στθν περίπτωςθ που θ προςφορά του διαγωνιηόμενου αφορά περιςςότερα από ζνα τμιμα ειδών, το ποςό
τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ διαμορφώνεται από τθν άκροιςθ των αντίςτοιχων επιμζρουσ ποςών.

Η εγγπεηηθή Δπηζηνιή Σπκκεηνρήο πξέπεη λα απεπζύλεηαη πξνο ην Γήκν Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ
θαη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα 150 εκέξεο, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ. Ο
ρξόλνο ηζρύνο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη 120 εκέξεο.
Το δημοπρατούμενο έργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ

(Ε.Τ.Π.Α.) ςτο πλαίςιο του Περιφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου 20072013 και έχει εγγραφεί ςτθ ΣΑΕΠ 2013 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280130.

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Οξνπεδίνπ
Λαζηζίνπ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΙΧΑΝΝΗ ΣΕΦΑΝΑΚΗ

Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ)
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