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Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Ο Δήμος Κάζοσ, δηελεξγεί πξόρεηξν δηαγωληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα παηδηθήο ραξάο - πεξίθξαμεο γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, πξνϋπνινγηζκνύ €26.750,00, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. κε 
θξηηήξην ηελ ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο δηαγωληζκόο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Κάζνπ  θαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή ζηηο 
11/12/2012, ημέρα Σρίηη και ώρα 10:00. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από ηελ έδξα ηεο 

ππεξεζίαο  , κέρξη ηηο 06/12/2012 εκέξα Πέκπηε αθνύ θαηαβιεζεί ην απαηηνύκελν πνζό.  
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθωλν 2245-41277, FAX επηθνηλωλίαο 22450-41442. 

Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεωηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

Διαδικαζία ποσ επελέγη για ηη ζύναψη ηων ζσμβάζεων: 

Πξόρεηξνο δηαγωληζκόο κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 
Σν κεράλεκα πξέπεη λα παξαδνζεί ζην Γήκνπ ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεωο 
Δεκηοί  ζηο διαγωνιζμό γίνονηαι: α.Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο, β.Ννκηθά 

πξόζωπα εκεδαπά θαη αιινδαπά, γ. πλεηαηξηζκνί, δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ 
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζην 5% ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε Φ.Π.Α. 16%, 

ήηνη 1,551.50€ ηζρύνπζα έωο ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο.  

Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί αλάδνρνο είλαη ππνρξεωκέλνο θαηά ην ζηάδην ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο λα πξνζθνκίζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο 

πνπ νξίδεηαη ζε 10% ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρωξίο Φ.Π.Α. 
Η αλωηέξω εγγύεζε ζα είλαη απνιύηωο ζύκθωλε κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηεο ππ' 

αξηζκ. 11389/1993 απόθαζεο Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ πεξί ΔΚΠΟΣΑ (ΦΔΚ 185/Β/93) θαη 

παξέρνληαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ ή  άιιωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ Δ.Δ 
θαη έρνπλ ην δηθαίωκα πξνο ηνύην, ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε θαζώο 

επίζεο θαη κε έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ.  

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ. 
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                     Γεώργιος Εμμ. Κοσριανηάκης  


