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Αρ. Πρωτ.:   11127

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ‘‘Προμήθεια Λαμπτήρων’’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης διακηρύσσει ότι  εκτίθεται  σε πρόχειρο δημόσιο 
διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 
χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης, 
σύμφωνα  με  την  11389/93  απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικών  "Ενιαίος  Κανονισμός 
Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ Β 185/23-3-93)". 
Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  είναι  #29.987,84€# 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% .

Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στα  γραφεία  του  Δήμου  Μεγαλόπολης  στην  οδό 
Παπαναστασίου 30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την  19η του μηνός Ιουλίου του 
έτους 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών τη 10.00 και ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών τη 10.30.
Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά  ή νομικά  πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό 
ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Κάθε  προμηθευτής  που  επιθυμεί  να  λάβει  μέρος  στο  διαγωνισμό  θα  πρέπει  να 
αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους 
που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος. 
Οι  δικαιούχοι  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  επί  ποινή 
αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Οι  προσφορές  θα  υποβάλλονται  μέσα  σε  φάκελο  καλά  σφραγισμένο  όπως 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 
Εγγύηση  συμμετοχής  #  1.499,39  €  #  (5%)  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας 
δαπάνης.   Κύριος  της  προμήθειας  είναι  ο  Δήμος  Μεγαλόπολης  στο  όνομα  του 
οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Υπηρεσία του Δήμου (Παπαναστασίου 
30) όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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