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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3480

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O ∆ήµαρχος Mήλου
∆ιακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία του
∆εµατοποιητή του ∆ήµου Μήλου για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ,
προϋπολογισµού 47.988,00€ (σαράντα επτά εννιακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.» για τις αντίστοιχες ανάγκες του ∆ήµου, όπως προδιαγράφεται στη
µε αρ. 10/2019 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μήλου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/0808-2016).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των
υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Προσφορές που δεν
περιλαµβάνουν το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 19/06/2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο κτίριο του
∆ήµου Μήλου στο ισόγειο, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού συµβουλίου, επί της επαρχιακής οδού
Aδάµαντα - Πλάκας, Τ.Κ. 84800, διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις
προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού.
2.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή
υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση, δηλαδή
Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
Κοινοπραξίες Προµηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η µελέτη και η
διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Μήλου όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση στο Γραφείο Προµηθειών, Μαρία Κολιαράκη, Ισόγειο, οικονοµικής
Υπηρεσίας, τηλ. 2287360108, fax 2287023374, Τ. Κ. 84800, email: mkoliaraki@milos.gr. Επίσης, θα
παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μήλου www.milos.gr
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