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ΠΡΟΙΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΘΙΟΤ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟΤ  

Ππομήθεια θωηιζηικών ζωμάηων 2018 

Ο Δήμαπσορ Ζηπού  

 

πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «Προμήθεια 

υωτιστικών σωμάτων 2018» 

πξνϋπνινγηζκνύ 23.956,80 κε ην Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Δήκνο Ζεξνύ  

Οδόο: Πιαηεία Γελλεκαηά, 48200 Φηιηππηάδα 

Ταρ.Ισδ.:48200 

Τει.:2683360614/13 

Telefax:2683024667 

E-mail:info@dimoszirou.gr 

Θζηνζειίδα: http://dimoszirou.gr/ 

 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  
 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να παπαλαμβάνοςν ηη διακήπςξη, ηο ένηςπο οικονομικήρ 

πποζθοπάρ και ηα λοιπά έγγπαθα ηος διαγωνιζμού από ηο ημήμα Τεσνικών Έπγων ηος Δήμος 

Ζηπού ζηη διεύθςνζη Πλαηεία Γεννημαηά, 48200 Φιλιππιάδα  και να επικοινωνούν ζηο ηηλ. : 

2683360614/2683360613 ή ζηο Fax: 2683024667 ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ (απμόδια 

ςπάλληλορ :).  

Οι ενδιαθεπόμενοι θα έσοςν άλλωζηε ππόζβαζη ζηη διακήπςξη, ηο ένηςπο οικονομικήρ 

πποζθοπάρ και ηα λοιπά έγγπαθα ηος διαγωνιζμού καηόπιν ηηρ δημοζίεςζήρ ηηρ ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Δήμος 

 

 

3. Ιωδικόρ CPV: 71314100-3 

 

 

4. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Ππομήθεια θωηιζηικών ζωμάηων 2018 



  

Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ ζύμβαζηρ ανέπσεηαι ζε 23.956,80 Εςπώ και αναλύεηαι ζε: 

Καθαπή αξία: 19.320,00 

Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ: 4.636,80 

Η παπούζα ζύμβαζη σπημαηοδοηείηαι από ιδίοςρ πόποςρ και ΣΑΤΑ ηος Δήμος Ζηπού  και 

βαπύνει ηον κωδικό 20-7135.018 ηος πποϋπολογιζμού ηος Δήμος Ζηπού οικονομικού έηοςρ 

2018 

 

5. Χπόνορ εκηέλεζηρ: δςο μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ 
 

6. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  Τα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος θα ςποβληθούν 

αναθέπονηαι ζηην αναλςηική διακήπςξη. 

 

7. Παπαλαβή πποζθοπών: . Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ηην 15/10/2018, ημέπα Δεςηέπα ζηο 

Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος Ζηπού ζηη Φιλιππιάδα . 

Ώπα έναπξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών από ηην Επιηποπή Διαγωνιζμού η 10:00 π.μ και ώπα 

λήξηρ η 10:30 π.μ (ώπα λήξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών), 
 

 

8. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή 

 

 

9. Δημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΙΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ   

 

 

       Ο Δήκαξρνο 

 

 

                                                               Ιαιαληδήο Νηθόιανο 

 

 

 

 

       


