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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για
την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Έτους 2018»
(ΑΔΑΜ: 18PROC002966872, CPV 31681410-0 “Ηλεκτρολογικό Υλικό”), και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ.αριθ. 17/2018 μελέτης (Αρ. πρωτ.
2860 / 12-04-2018) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Κ.Α. 20- 6662.03) και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βελεστίνου ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500) την
08/5/2018 ημέρα Τρίτη . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα
λήξης η 10.30 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει
η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο τηλ. 2425350203 , fax: 2425022870 (κ.
Σπαθής Αθανάσιος), σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και την υπ. αριθ. 17/2018 μελέτη οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.2425350228 (κ. Λάβδας Λεωνίδας) .
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με όλα τα Παραρτήματα (rigas-feraios.gr) και στο διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr), θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν.
4013/11. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ, επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρήγα
Φεραίου rigas-feraios.gr.
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