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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
Γραφείο
Δ/νση
Τηλ
Fax
E-mail

Λειψοί, 16/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 2605

: Οικονομικών
υπηρεσιών
: Λειψοί
: 2247041206
: 22417041101
: dlipson@otenet.gr

Θέμα :
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΣΩΣΤΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ο δήμαρχος του Δήμου Λειψών, διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για την «ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΛΕΙΨΩΝ»,
προϋπολογισμού 72.540,00 € ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Παρασκευή
27/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στα γραφεία του
Δήμου, στους Λειψούς.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στον
προκείμενο συνοπτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016,
βάση του άρθρου 209 του νέου Δ.Κ.Κ και του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη, τη μελέτη του διαγωνισμού και
τις προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή του
διαγωνισμού, στο τηλέφωνο 22470-41206.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την υπογραφή της.
Το ΦΠΑ θα βαρύνει τον Δήμο, ενώ όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το
μειοδότη.
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, όσοι ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

επαγγελματική

Η χρηματοδότηση της γενικής υπηρεσίας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αντίγραφα των τευχών του Διαγωνισμού, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) του Δήμου Λειψών : www.lipsi.gr
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜΔΗΣ
και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Λειψών (www.lipsi.gr).
Ο Δήμαρχος

Φώτης Μάγγος

