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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 με τίτλο:

 «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών .»

Ο Δήμος ΤριφυλίαςΔήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουνίου  του έτους  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των
προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, θα διεξαχθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο  την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  της  τιμής,  πάνω  σε  συμπληρωμένο  έντυπο  οικονομικής
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την προμήθεια με
τίτλο: " Προμήθεια Οικοδομικών υλικών". 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, με βάση τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των  47.777,50 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των
59.244,10   ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση,  να  παραλαμβάνουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη,  Συγγραφή
Υποχρεώσεων  κ.λπ.)  από  το  Τμήμα  Μελετών,  Εκτέλεσης  Έργων  &  Πολ.  Προστασίας  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Πολ.
Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Τ.Κ. 24300, Φιλιατρά, με την υποβολή αίτησης χορήγησης μέχρι και την
01/06/2018  ημέρα  Παρασκευή και μέχρι την 14:00 ώρα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση
των υπό προμήθεια υλικών.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου  χωρίς  τα  κονδύλια  του  Φ.Π.Α.  δηλαδή
εννιακόσια πενήντα πέντε και πενήντα πέντε ευρώ (955,55 €)  και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται  προς  το  Δήμο
Τριφυλίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την διακήρυξη.
Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας θα είναι   31/12/2018  και  αρχίζει  από την υπογραφή της σύμβασης και  αρχίζει  από την υπογραφή της σύμβασης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης ‘Εργων & Πολ. Προστασίας της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, αρμόδιος υπάλληλος κα. Μαργαρίτα Σαμόλη κα. Μαργαρίτα Σαμόλη  (τηλ.: 27610 35019 ),
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φιλιατρά,   22-05-2018
Ο  Δήμαρχος

Παν αγιώτη ς ΚατσίβελαςΠαν αγιώτη ς Κατσίβελας
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