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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 »
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαχαμηλότερη τιμή)
για το συνολο τρων ειδών, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την «Προμήθεια
Ζωοτροφών» Προϋπολογισμού: 25.947,00 € με τον Φ.Π.Α. 24%
CPV:15700000-5 Ζωοτροφές
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου,οδός
Βασ. Γεωργίου 1 , το αργότερο μέχρι την 21-3-2017 kαι ώρα 10.30 π.μ.(Έναρξη αποσφράγισης των
προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 21-3-2017 ημέρα Τρίτη από ώρα
10:15 π.μ. μέχρι ώρα 10:30 π.μ. (Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού 20-3-2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ -147/Α/8-8-16) <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών( προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>>.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Διδυμοτείχου :
www.didymoteicho.gr.
Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί η παρούσα διακήρυξη
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο Διδυμοτείχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Γραφείο Προμηθειών (υπευθ. κα. Πετρίδου/ κα Θ. Γκουντινάκη) στα τηλ. : 25533 50663/ -662 και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Διδυμοτείχου : www.didymoteicho.gr.
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