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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
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-ων εκτέλεσης της «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα &
fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας»
προϋπολογισμού 59.119,36 ευρώ.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πετμεζά 1
Ταχ.Κωδ.:25 100
Τηλ.:2691-22978
Telefax:2691-22978
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ιστοσελίδα:aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL632
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου Αιγιαλείας Νικολάου Πλαστήρα
11 (1ος όροφος) στις 29/ 05 /2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 59.119,36 €. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τους Κ.Α με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου
Αιγιαλείας ως εξής:
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα
46.493,18 ευρώ
& συσκευές fax(με ΦΠΑ 24%)ΚΑ10-6673,60-6673.001
Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου (με ΦΠΑ 24%) ΚΑ 10-6612,
5.177,50 ευρώ
60-6612.001
Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
7.448,68 ευρώ
(με ΦΠΑ 24%)ΚΑ 10-6613,10-6614,60-6613.001
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας ή για την ομάδα για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.aigialeia.gov.gr. και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα δημοσιευτεί σε
μία τοπική εφημερίδα, στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας Πετμεζά 1 3ος όροφος
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 26910 22978.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Καλογερόπουλος

