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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛ

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί 

ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ (ΚΙΟΣΚΙΑ)», ενδεικτικού προϋπολογισµού 

24%).  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

φάκελο εντός εφτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου της παρούσας πρόσκλησης, 

δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και συγκεκριµένα έως και τις 

µ.µ.  

Η διενέργεια της προµήθειας

κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συµφερότερη

και υπάρχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 

19REQ004506416 συνηµµένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς. 

Η πρόσκληση αφορά την προµήθεια και την πλήρη τοποθέτηση ορθογώνιων και εξάγωνων 

σκιάστρων.  

O ανάδοχος – προµηθευτής θα δεσµευθεί 

για συµµετοχή σε διαγωνισµό και 

συνηµµένη. Αν είναι εταιρεία η υπεύθυνη δήλωση

κατατεθούν στην υπηρεσία µας τα νοµιµοποιητικά έγγραφα

διευθύνοντες, οι εκπρόσωποι της εταιρείας.

 

Πληροφορίες στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο τηλέφωνο 5231

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 Κοµοτηνή            16/4/201

 Αριθµός πρωτοκόλλου:

  

 
  

Προς  

Κάθε ενδιαφερόµενο

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί στην προµήθεια µε τίτλο 

, ενδεικτικού προϋπολογισµού 24.428,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου της παρούσας πρόσκλησης, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, επί της 

δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και συγκεκριµένα έως και τις 

προµήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

συµφερότερη τιµή -εφόσον καλύπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και υπάρχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

ης προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 

συνηµµένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.  

προµήθεια και την πλήρη τοποθέτηση ορθογώνιων και εξάγωνων 

θα δεσµευθεί να προσκοµίσει, φορολογική, ασφαλιστική ενηµερότητα 

και υποχρεούται να συµπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση

υπεύθυνη δήλωση θα συµπληρωθεί από τον νόµιµο εκπρόσωπό της

τα νοµιµοποιητικά έγγραφα αυτής όπου φαίν

εταιρείας. 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο τηλέφωνο 5231

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

/2019 

Αριθµός πρωτοκόλλου:  10791 

Κάθε ενδιαφερόµενο      

ΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο 

ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 

στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, επί της 

23/4/2019 και ώρα 14:00 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και 

εφόσον καλύπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

ης προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της µε Α∆ΑΜ  

προµήθεια και την πλήρη τοποθέτηση ορθογώνιων και εξάγωνων 

ική, ασφαλιστική ενηµερότητα 

την υπεύθυνη δήλωση που είναι 

ληρωθεί από τον νόµιµο εκπρόσωπό της και θα 

όπου φαίνονται τα µέλη, οι 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο τηλέφωνο 5231350404. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


