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Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές η δημόσια σύμβαση
παροχής υπηρεσιών με  τίτλο «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»,  προϋπολογισμού  καθαρού  ποσού  59.986,67
ευρώ και  70.184,40  ευρώ μετά  ΦΠΑ 17%, με  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
14/2017 μελέτη που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα,  βάσει των  διατάξεων του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8/6/2017 ημέρα Πέμπτη  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σαμοθράκης με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ
και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:30 π.μ.,  διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι
δύνανται  να  καταθέσουν  γραπτή  σφραγισμένη  προσφορά  αυτοπροσώπως  ή  με  νομίμως
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Μετά την παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν θα  γίνεται  αποδεκτή  καμία
προσφορά.                                                            
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν  εγγράφως  προσφορά  σε  δικό  τους  έντυπο  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναγράφεται
αριθμητικώς  και  ολογράφως  επί  ποινή  αποκλεισμού η  προσφερόμενη  τιμή  χωρίς  το  ΦΠΑ
υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι
άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην
ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.

Οι  οικονομικοί  φορείς  που επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στο  συνοπτικό  διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα
του  Δήμου  Σαμοθράκης,  στον  δικτυακό  τόπο:  http://www.samothraki.gr.  καθώς  και  από  τον
πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον
παρόντα  διαγωνισμό  στην  ταχυδρομική  διεύθυνση:  Χώρα  Σαμοθράκης,  Κτίριο  Τεχνικής
Υπηρεσίας   τηλέφωνο:  2551350818,807,  Fax:  2551042195,  e-mail:dim@samothraki.gr τις
εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
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