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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
και ηλεκτρικές- για τις ανάγκες του
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε 
ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και 
συγκεκριμένα έως και τις 23/7/201

Η διενέργεια της προμήθεια
4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 
ΑΔΑΜ  19REQ005237524 συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς. 

O ανάδοχος θα δεσμευθεί (με Υ/Δ) να 
πιστοποιητικά του κάθε προϊόντος

 
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 
 
 
 

 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

  Κομοτηνή       18/7
 Αριθμός πρωτοκόλλου:
  

 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

  
Προς

Κάθε ενδιαφερόμενο

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» -που αφορά αντλίες: υποβρ

ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε 
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα 

ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και 

/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.  
προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 

και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 
συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς. 

O ανάδοχος θα δεσμευθεί (με Υ/Δ) να προσκομίσει, πριν την απόφαση ανάθεσης
του κάθε προϊόντος. 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 
 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

18/7/2019 
Αριθμός πρωτοκόλλου: 19398 

 
Προς  

Κάθε ενδιαφερόμενο      

 

ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ 

: υποβρύχιες, πυροσβεστική 
Δήμου Κομοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.981,61 € 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε 
) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της 

στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, επί της δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κομοτηνή και 

του άρθρου 118 του Ν. 
.  

Η σύνταξη της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με 
συνημμένης τεχνικής έκθεσης και του έντυπου προσφοράς.  

πριν την απόφαση ανάθεσης, τα  

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο τηλέφωνο 2531352420. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  


