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  Ο Δήμορ Αλμωπίαρ πποκηπύζζει Δημόζιο Ανοικηό Διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με 

κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ για ηην ππομήθεια  ηποθίμων για ηιρ 

ανάγκερ ηος Δήμος Αλμωπίαρ, ηος  Κ.Ε.Κ.Π.Α, ηηρ  Δ.Η.Κ.Ε.Α  ηηρ  ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Ε., ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζηρ αξίαρ 180.465,05    εςπώ, 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.  
  Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα  ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζόηεξεο «νκάδεο», γηα ηε 
ζπλνιηθή όκσο πξνθεξπρζείζα πνζόηεηα θάζε «νκάδαο». Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ην 
κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο θάζε «νκάδαο». Απόξξηςε 
ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ κηαο «νκάδαο» επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο 
νιόθιεξεο ηεο «νκάδαο». 
  Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεη ζηαδηαθά γηα δηάζηεκα δώδεθα κελώλ από ηελ εµεξνµελία 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

  Οη όξνη δηαθήξπμεο εγθξίζεθαλ µε ηελ ππ αξ. 114/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 
Δήκνπ. 
  Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζηηο 19-06-2013, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα από 12:00 
µ.µ.(ώξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ) κέρξη 12:30 µ.µ.(ώξα ιήμεο παξάδνζεο 
πξνζθνξώλ), ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ. 

  Η εγγύεζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο 
δαπάλεο ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδώλ γηα ηα νπνία ζα ππνβιεζεί πξνζθνξά, µε ΦΠΑ. Η εγγύεζε 
πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ πξνζθνξάο (ήηνη 
ηεηξάκελε  δηάξθεηα), πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε θαη λα είλαη ζύκθσλε, επί πνηλή απόξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο, µε ην ζπλεµµέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Ε΄ (1). 

  Οη  ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ  λα  ιάβνπλ  γλώζε  θαη  αληίγξαθα  ησλ  ηεπρώλ  ηνπ  δηαγσληζκνύ  
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηελ Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο (Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ, 
Αξηδαία). Αξκόδηνη ππάιιεινη νη θνο Πεηξνύζεο Ισάλλεο & θα Σακάληε Σνθία, ηει 2384350291 θαη 
2384350274, FAX 23840 21226. 
  Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί µία (1) θνξά, ζε κία  (1) εκεξήζηα  λνκαξρηαθή 
εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ Πέιιαο, κία(1) εβδνκαδηαία  λνκαξρηαθή εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ Πέιιαο, δύν (2) 
παλειιήληεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαζώο θαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  Η πεξίιεςε ηεο 
δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί  θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Αικσπίαο ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ζα αλαξηεζεί  ζην πξόγξαµµα «Δηαύγεηα» θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Δήκνπ 
Αικσπίαο. 
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