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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 29-08-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ
: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση
: Πλ. Νίκης 1
Ταχ.Κώδ
: 501 31
Πληροφορίες
: Αναστασία Αγραφιώτη
Τηλέφωνο
: 2461350360 – 344 – 397
FAX
: 2461034068
E-mail
: promithies@cityofkozani.gov.gr

Αριθμ. πρωτ.: 26322

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο:
«ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 33.854,97€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 196/08-08-2019 της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Παιδείας του Δήμου Κοζάνης, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο
σύνολο, ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί
της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι: πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και πέντε λεπτά
(546,05€) για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης
προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στο Δημαρχείο του Δήμου παρουσία της αρμόδιας
επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.cityofkozani.gov.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr)
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