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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για έκαστο των
τμηματικών προϋπολογισμών για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και
καθαριότητας - ειδών ευπρεπισμού - πλαστικών σάκων απορριμμάτων Δήμου και
ν.π.δ.δ., προϋπολογισμού δαπάνης 33.023.30 € και συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. εξ € 7.925.59 συνολικής δαπάνης 40.948.89€, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 57/2016 σχετικής μελέτης του Δήμου, η οποία αναλύεται
ως εξής :

Οι 1ος , 2ος & 3ος τμ. προϋ/σμοί αφορούν τον Δήμο, των οποίων η συνολική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  33.972,28 € . 
Το ποσό των 17.420,00 € αποτελεί το όριο πληρωμής για τον δημοτικό
προϋπολογισμό έτους 2016 . Το υπολειπόμενο ποσό των 16.552,28 € θα εγγραφεί
στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017. 

Ο 4ος τμ. προϋ/σμός αφορά τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), του οποίου η συνολική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.976,61 €.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατ/μα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως Λουτράκι) την 6η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(10:30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών), ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά κι αλλοδαπά, συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εμπορία των υπό προμήθεια
ειδών, αφού προσκομίσουν πέραν της οικονομικής προσφοράς και τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της υπ΄ αριθ. 57/2016
μελέτης .

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή
περισσότερους τμηματικούς προϋπολογισμούς  ή για το σύνολο αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Δήμου μας τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 27443-60.195 κα. Κατσούδα Ευθυμία).

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1) Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και
      στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
      με αποδεικτικό. 
2)  Μέλη Αρμόδιας Επιτροπής     

        Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος   
    


