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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία Δήμου Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια υλικών
πλακόστρωσης (κυβόλιθοι)» με βάση τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμό 04/2014
απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 29.470,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα
καλυφθεί από τα έσοδα της επιχείρησης.
η
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (λήξη
παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών
εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Πλατεία Μιχάλη
Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71 414, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή να κατατίθενται την
ημέρα του διαγωνισμού από τις 10:00 έως 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών). Μετά το πέρας του
ανωτέρω χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη:
«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους
οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί
διάρκειας ισχύς προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι η
προσφερόμενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συμμετοχή µας από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί
λειτουργίας της επιχείρησης»
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν.
2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή
των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
3) Πιστοποιητικό του οικείου (βιομηχανικού ή βιοτεχνικού ή εμπορικού) Επιμελητηρίου µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
4) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης τράπεζας ίση με το 5% του
προϋπολογισμού της εργασίας (χωρίς ΦΠΑ).
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τα γραφεία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. κατά τις εργάσιμες ηµέρες και
ώρες 10:00 - 14:00. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, έναντι Δημαρχείου Μαλεβιζίου. Τηλέφωνο: 2810
822233, 2811 759505, FAX: 2810 822123.
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης : www.maedim.gr.
και του Προγράμματος Δι@ύγεια».
Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που θα
ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 3548/2007)
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