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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ     

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   

 
ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.   

Αρ. πρωτ. 22832/25-11-2015  

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 
ΣΑΕ082/08280000)   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ               ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ TOY ΕΡΓΟY « ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ». Το συνολικό ποσό του  
προϋπολογισμού  είναι 18.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (καθαρό ποσό 15.000,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 3.450,00 ευρώ) . 

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης :Προμήθεια εξοπλισμού(επίπλων, εκθετηρίων και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού), μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,  παράδοση 
των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται) και επίδειξη 
λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως αυτός 
περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας ή των ομάδων 
για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής . 

Δικαίωμα συμμετοχής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη έχουν α) Φυσικά 
πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες,  β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά   γ) Ενώσεις προμηθευτών 
(εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)  δ) Συνεταιρισμοί. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία  της διενέργειας  του Διαγωνισμού. 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής:  ΔΕΥΤΕΡΑ 07-12-2015  και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής . 

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής λαμβάνει μέρος.  

Λοιπές πληροφορίες :Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 2325350138  & 
2325350157-58 του Δήμου Ηράκλειας.  

 

  

           Ηράκλεια   25/11/2015  

Ο  Δήμαρχος  Ηράκλειας   

  

 

 Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης 

              ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                         ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ   ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   
                                                                                  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)   
                                                       

  
  

  
4 η   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007 - 2013)   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007  –   » 2013   
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   4       « ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   LEADER »   

  

ΑΔΑ: 72ΩΞΩΡΤ-Τ1Ψ


		2015-11-25T10:55:02+0200
	Athens




