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ΠΡΟΣ
-Εφημερίδα Λακωνικός Τύπος
-Ιστοσελίδα Δήμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης
την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ
και λοιπού εξοπλισμού μηχ/σης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές
προμηθευόμενων ειδών και όχι για μέρος αυτών.

για το σύνολο των

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Σπάρτης
(Παλαιό Δημαρχείο) επί της κεντρικής πλατείας - Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Σπάρτης Τ.Κ.
23100 - την 13η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. (11.30 π.μ. ώρα λήξης
κατάθεσης προσφορών) .
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό μπορούν να σταλούν στο Δήμο και ταχυδρομικά μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας του διαγωνισμού .
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 11389/93.
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.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής, που θα απευθύνεται στον Δήμο Σπάρτης, που αντιστοιχεί στο 2% επί της
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,
δηλαδή 488,00 ευρώ.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. έως
3.30 μμ, από το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής , Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & Διαφάνειας του
Δήμου Σπάρτης, Δ/νση: Γκορτσολόγου 61, Σπάρτη ΤΚ 23100, Τηλ 2731361 230,2731361236
Ε-mail: a.karantzi@1504.syzefxis.gov.gr, αρμόδια υπάλληλος Αναστασία Καραντζή.
Η διακήρυξη καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε έντυπη μορφή από το ανωτέρω
γραφείο
και
σε
ηλεκτρονική
μορφή
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Σπάρτης
http://www.sparti.gov.gr
Τα έξοδα της παρούσης δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

