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ΘΓΜΑ : Πρόζκληζη εκδήλωζης εμδιαθέρομηος. 

Ο Δήμμξ Υενζμκήζμο πνμθεημέκμο κα πνμβεί ζηεκ πνμμήζεηα με ηίηιμ «Πνμμήζεηα πεμηθμύ 

οιηθμύ» ζύμθωκα με ηεκ εμενμμεκία 4/1/2016 Σεπκηθή Έθζεζε  ηεξ Δ/κζεξ Οηθμκμμηθώκ 

Τπενεζηώκ θαη ηεκ 67/2016 Απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ, πνμζθαιεί ημοξ 

εκδηαθενόμεκμοξ κα οπμβάιμοκ ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ με κριηήριο ηη ταμηλόηερη ηιμή 

έωξ ζηηξ 31/03/2016, ημέρα Πέμπηη και ώρα 14.00, πνμϋπμιμγηζζείζαξ 

δαπάκεξ 3.999,65 εονώ ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΠΑ 23%.  

Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιώζζα. Η πνμζθενόμεκε ηημή ζα εθθνάδεηαη ζε 

εονώ θαη ζα ακαγνάθεηαη ανηζμεηηθώξ θαη μιμγνάθωξ. Οη πνμζθμνέξ θαηαηίζεκηαη ή 

απμζηέιιμκηαη με ζοζηεμέκε επηζημιή ηαποδνμμηθά ή θαη με μπμημδήπμηε άιιμ ηνόπμ ζηεκ 

οπενεζία πνωημθόιιμο ημο Δήμμο (δεμμηηθό θαηάζηεμα Γμονκώκ) ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, 

με ηεκ έκδεηλε ζημ ελωηενηθό μένμξ ημο θαθέιμο με θεθαιαία γνάμμαηα :  

ΠΡΟ : ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ- ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ (ΓΚΠΟΣΑ)  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΥΗΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΔΙΓΤΘΤΝΗ: ΓΟΤΡΝΓ (ΠΡΩΗΝ ΑΜΓΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ ) – Σ.Κ. 70014 

Πνμζθμνέξ πμο θαηαηίζεκηαη μεηά ηεκ παναπάκω εμενμμεκία είκαη εθπνόζεζμεξ θαη 

επηζηνέθμκηαη από ηεκ Τπενεζία. 

Ο θάθειμξ πνμζθμνάξ επί πμηκή απμθιεηζμμύ οπμπνεωηηθά πνέπεη κα πενηιαμβάκεη : 

Α) Τπεύζοκε δήιωζε ημο Ν. 1599/86 με ζεώνεζε γηα ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ με ηεκ μπμία 

δειώκμοκ όηη : 

1. Έιαβα γκώζε όιωκ ηωκ όνωκ ηωκ ηεπκηθώκ πνμδηαγναθώκ βάζεη ηωκ μπμίωκ γίκεηαη 

ε πνμμήζεηα θαη όηη ημοξ απμδέπμμαη αοημύξ πιήνωξ πωνίξ θαμία επηθύιαλε. 

2. Η πνμζθμνά μμο δεκ έπεη θαμία απόθιηζε από ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ. 
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3. Όηη δεκ έπεη απμθιεηζζεί ε ζομμεημπή μμο από δηαγωκηζμμύξ ημο Δεμμζίμο θαη 

Ο.Σ.Α, δεκ έπω θενοπζεί έθπηωημξ, δεκ έπω οπμπέζεη ζε ζμβανό πανάπηωμα θαηά 

ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ μμο δναζηενηόηεηαξ θαη όηη είμαη ζοκεπήξ ζηεκ 

εθπιήνωζε ηωκ ζομβαηηθώκ μμο οπμπνεώζεωκ όπωξ επίζεξ θαη ηωκ οπμπνεώζεωκ 

μμο πνμξ Τπενεζίεξ ημο Δεμόζημο Σμμέα.   

Β)   Καιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα ζημ 

θάθειμ αοηό ζα πενηέπμκηαη επί πμηκή απμθιεηζμμύ, όια ηα ηεπκηθά ζημηπεία πμο δεημύκηαη 

ζηεκ εηδηθή ζογγναθή οπμπνεώζεωκ ηεξ Σεπκηθήξ Έθζεζεξ.  

Γ)   Καιά ζθναγηζμέκμ οπμθάθειμ με ηεκ έκδεηλε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα 

ζημ θάθειμ πενηέπεηαη ε πνμζθμνά ημο δηαγωκηδόμεκμο, ζομπιενωμέκε ζημ έκηοπμ 

ηημμιόγημ πνμζθμνάξ .  

Δ)  Πηζημπμηεηηθό Γπημειεηενίμο γηα ηεκ ζοκάθεηα ημο επαγγέιμαημξ 

 

Πιενμθμνίεξ γηα ηεκ ακωηένω πνμμήζεηα πανέπμκηαη θαηά ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη ώνεξ, 

ζημ ηειέθωκμ 2813404635, fax 2813404608, θ. Καιαζάθεξ Κωκζηακηίκμξ ή θα. Αζεκά 

Μειηανάθε.  

 

Ο Αμηιδήμαρτος Οικομομικώμ Τπηρεζιώμ 

 

         Πλεσράκης  Γμμαμοσήλ 

 

 

 

σμημμέμα: 

1. Η με εμενμμεκία 04/1/2016 Σεπκηθή Έθζεζε ηεξ Δ/κζεξ Οηθμκμμηθώκ Τπενεζηώκ. 

2. Έκηοπμ ηημμιμγίμο πνμζθμνάξ.  

 

 


		2016-03-24T11:14:25+0200
	CHARALAMPOS KOUTOULAS




