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ΘΕΜΑ : «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Σας παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε μία φορά στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας σας, την παρούσα
περίληψη διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ
Η Τρίτη 23 Απριλίου 201
2019, ώρα 10:30
0 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών για την «προμήθεια
προμήθεια βιβλίων για τη λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών»
βιβλιοθηκών προϋπολογισμού 34.999,99 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 Τρίτη 23 Απριλίου 2019
2019, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκαταλ
κτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στα γραφεία της Σχολικής
Επιτροπής, Αβάντων 50, ΤΚ 341 00, 2ος όροφος.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για όλα τα περιγραφόμενα
είδη του τμήματος ή των τμημάτων επί ποινή αποκλεισμού. Οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και
συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη πρ
προσφορά
οσφορά στην αρμόδια επιτροπή
του Δήμου, την Τρίτη 23 Απριλίου 2019
2019, ώρα 10:30
0 π.μ. Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές
πρέπει να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνιδιαγων
σμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν δ
διεξαχθεί
ιεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΠΡΩΤΟΒΑ
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2221027166
027166 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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