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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει της τιμής για την: « Προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας». Ο
Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας με κωδικούς CPV:30192110-5 & 30125110-5 ,ανέρχεται σε
12.096,500€ χωρίς Φ.Π.Α. & 14.999,66 € με Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων ,που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και παρέχουν τα εχέγγυα για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου στο Δημαρχείο Πρέβεζας οδός
Ελ. Βενιζέλου αριθ. 2, Πρέβεζα, με την παρέλευση τουλάχιστον 12 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-03-2019
ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00 – 10:30 (λήξη παραλαβής προσφορών) .Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο στη διεύθυνση : Δημαρχείο Πρέβεζας
οδός Ελευθέριου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, Πρέβεζα ΤΚ 48100, και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο
Πρωτόκολλο του Δήμου, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού .
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
υπέρ του Δήμου Πρέβεζας, αξίας ποσοστού 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας της προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους της σύμβασης και ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα
του Νομού Πρέβεζας ,θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. (παρ. 3, αρ. 4, Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του Ν. 3801/2009 &
παραγρ.1/35 του άρθρο 377 του Ν.4412/2016 και άρθρο 18 του N. 4469/17).
Πλήρης, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο αναλυτικό τεύχος του παρόντος διαγωνισμού παρέχεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας .http://www.dimosprevezas.gr/
Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 2682360683 (αρμόδιος υπάλληλος :Σταματέλος Παναγιώτης)
και σχετικά με την μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής στο τηλ. 2682360632.( αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλείου Νικόλαος )

Ο Δήμαρχος
Χρήστος Μπαΐλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-2019 .doc
σελίδα

1

από

1

