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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Διακηρύσσει ότι:
Ο Δήμος Αιγιαλείας προκειμένου να προβεί στην: «Πρ ομήθει α λα μπ τήρ ω ν κα ι
ηλεκτρ ολογι κού υλι κού » προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και με κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ανά ομάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ στις 3/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, Ν. Πλαστήρα 11 (1ος Όροφος), Αίγιο, Τ.Κ. 25100
ενώπιον της Αρμόδιας
Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των
ενδιαφερομένων.
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η Δημοπρασία για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο ή
κηρυχθεί άγονη, τότε αυτή θα επαναληφθεί και θα διενεργηθεί την 10/06/2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, στην έδρα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας, Ν. Πλαστήρα 11 (1ος Όροφος),
Αίγιο, Τ.Κ. 25 100 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων
των ενδιαφερομένων.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατεθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας www.aigialeia.gov.gr. Η οικονομική Προσφορά θα διατίθεται από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου : Πετμεζά 1, 3ος όροφος Αίγιο.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του Δήμου
Αιγιαλείας την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 73.800,00 ευρώ € με Φ.Π.Α.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί της συνολικά
προϋπολογισθείσης ανευ ΦΠΑ ήτοι ποσό 1.200€. Για τις επι μέρους ομάδες
έχει ως εξής : α) Ηλεκτρολογικό Υλικό: 387,00 €, β) Λαμπτήρες: 813,00 €.
Όλες οι προσφορές θα παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη
διακήρυξη της δημοπρασίας.
Περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης θα
χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τηλ. 26910-22978, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Παναγόπουλος
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