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Σπάρτη , 02-03-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 5468

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση

: Μαγούλα

Τ.Κ.

: 23 100

Πληροφορί ες

: Σμυρνιός Γεώργιος

Τηλέφωνο

: 2731361122

FAX

: 2731361124
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Προκηρύσσουμε

πρόχειρο

διαγωνισμό

με

κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

για την

«προμήθεια ζωοτροφών». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 19.995,29 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ)
και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης
(κεντρική πλατεία Σπάρτης)την 10η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών
την 10:30π.μ.

πμ. και ώρα λήξης την 11.00 πμ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η

διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι
συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας ,

γραμμένοι στο

οικείο Επιμελητήριο .
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ποσού
325,13€, η οποία αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Φυτικής, Ζωικής
Παραγωγής, Απασχ. & Επιχειρ/τητας της Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης του Δήμου

Σπάρτης (Δ/νση: Μαγούλα,

Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361132).
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής,
Απασχ. & Επιχειρ/τητας της Δ/νσης Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης καθώς και από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Μαγούλα, Σπάρτη ΤΚ 23100) και σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης : www.sparti.gov.gr.
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