ΑΔΑ: 62ΗΓΩΗΑ-ΥΘ9

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.08 14:32:14
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ, Τ.Κ. 34100
ΠΛΗΡΟΦ: Κούμαρος Αντώνιος
ΤΗΛ: 2221355172-3
ΜAIL: antonios.koumaros@dchalkideon.gr

Χαλκίδα 08/05/2018
Αριθμ.πρωτ: 16683

ΠΡΟΣ : ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε μία φορά στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας σας,
την παρούσα περίληψη διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον
Ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η 21 Μαΐου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών για τις εργασίες για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων
παραλιών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με
Φ.Π.Α.
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί
και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο
Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος). Σε περίπτωση
που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε
λόγο θα επαναληφθεί την Τρίτη 29/05/2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες της Μελέτης.
Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος υπηρεσίας και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην
αρμόδια επιτροπή του Δήμου, Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 10:30 π.μ. Σε περίπτωση
αποστολής οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη
ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η
τεκμηρίωση
του
Διαγωνισμού
(Μελέτη,
Διακήρυξη,
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr
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