INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.25 12:18:33
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ο3ΡΩ97-ΝΔ7

16PROC005294930 2016-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σιάτιστα
25-10-2016
Αριθ. Πρωτ.
15504

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5
50300 Σιάτιστα
Τηλέφωνο: 2465350103
FAX:
2465023270
Πληροφ.: Μυλωνάς Σωτήριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
«Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου
για το σχολικό έτος 2016-2017»
Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι :
την 8η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως
10:30π.μ. (έναρξη αποσφράγιση των προσφορών) στο Δημαρχείο Βοΐου [Πλατειά Τσιστοπούλου 5, 50300
Σιάτιστα] και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί επαναληπτικός συνοπτικός
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά σε ευρώ, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, για την προμήθεια «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δήμου Βοΐου για το
σχολικό έτος 2016-2017» (CPV: 15894210-6) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%
14.256,00 €), για την οποία έχουν συνταχθεί οι υπ’ αρίθμ. 13640/22.09.2016 (τροποποιημένες) τεχνικές
προδιαγραφές
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή
συνεταιρισμοί, ή ενώσεις οικονομικών φορέων αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές.
Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην
αναλυτική διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και θα
διατίθενται ελεύθερα από την ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου [ www.dimosvoiou.gr ].
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών του
Δήμου Βοΐου, αρμόδιος υπάλληλος: Μυλωνάς Σωτήριος (τηλ.: 24653-50103 / 24653-50100, Φαξ:2465023270), τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
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