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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
∆ιακηρύσσει ότι την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Θέατρο ο Κέφαλος θα διενεργηθεί ενώπιον της
Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες
προσφορές, για την προµήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
προϋπολογισµού µελέτης 69.367,08 ευρώ και υπάρχουσα ετήσια πίστωση από το
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του µέτρου 4.1
του Πράσινου Ταµείου 69.367,08 ευρώ (εξήντα εννιά χιλιάδες και τριακόσια
εξήντα επτά ευρώ και οχτώ λεπτά ) µε Φ.Π.Α.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την 20/11/2015 και ώρα 11:00 π.µ.
Μετά την παραπάνω ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστρέφονται ως
εκπρόθεσµες.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές αφού προσκοµίσουν:
α) Αποδεικτικό εγγραφής του στο Επιµελητήριο
β) Φάκελο σφραγισµένο µε την οικονοµική και τεχνική προσφορά στον οποίο θα
αναγράφεται εξωτερικά ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση.
γ) Αποδεικτικό µη οφειλής στο ∆ήµο.
δ) Φορολογική και ασφαλιστική Ενηµερότητα και
στ) Εγγυητική επιστολή 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι 1.127,92€
Η προσφερόµενη τιµή να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς χωρίς διορθώσεις
σβησίµατα, ξέσµατα και προσθήκες.
H παράδοση θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου .
Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της προµήθειας θα
επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων .
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης.
Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού παρέχονται
από το γραφείο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς(Υπεύθυνος:Κος
Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφωνο 2671022657)
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα διενεργηθεί τις 27/11/2015 ,
ηµέρα Παρασκευή , στον αυτό τόπο και ώρα.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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