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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
*******
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
Πληρ: I.Σουλιώτης
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3
Ταχ. Κώδικας: 32200
Τηλ: 2262350619
Θήβα : 26.6.2020
Αρ. Πρωτ: 10396

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΘΗΒΑΣ

Ο Δήμαρχος Θηβαίων

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας προϋπολογισμού

36.232,36 € πλέον ΦΠΑ

(44.928,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Θηβαίων
Οδός : Κύπρου αρ. 3
Ταχ.Κωδ. 32 200
Τηλ.: 2262 350 619
Telefax: 2262 0 27628
E-mail:isouliotis@thiva.gr
Ιστοσελίδα: www.thiva.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
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στη διεύθυνση διαδικτύου www.thiva.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες
και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 31681410-0
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.
Θήβας.
5. Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Η παράδοση των υλικών θα
ολοκληρωθεί σε ένα (1) έτος ή μέχρι την εξάντληση του ποσού της σύμβασης σε
μικρότερο χρονικό διάστημα

από την υπογραφή της σύμβασης στις εγκαταστάσεις του

Δήμου.
6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Θήβας, οδός Κύπρου, αρ, 3 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τρίτη
14 Ιουλίου 2020. Η ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και
συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6699.06 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους-ανταποδοτικά.
10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) , στο site του Δήμου www.thiva.gr. και στην τοπική
εφημερίδα «ΣΚΥΤΑΛΗ».
Ο Δήμαρχος Θηβαίων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

