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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η Πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ροδίων διακηρύσσει ότι θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την
Η
ανάδειξη προμηθευτή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΑΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1

ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (Ο.Π.Σ. 109382)».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 41.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 13%.
Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας που θ' αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης
καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου
2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί καμία προσφορά τη μέρα
αυτή ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την 15η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10:00.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι επαγγελματίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 5% επί της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης δηλαδή 1.836,28 ευρώ, σε εγγυητική επιστολή.
Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα πέραν της λήξης της
ισχύος της προσφοράς.
Πληροφορίες και παράδοση κάθε σχετικού εγγράφου του διαγωνισμού (τεχνικές προδιαγραφές,
διακήρυξη), θα δίδονται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης, Πλ. Σύμης 2, τηλ. 22410 36646, φαξ 22410 23766.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
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Γραφείο Πρωτοκόλλου για ανάρτηση
Μέλη Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού
Περιφερειακή Διοίκηση Δωδεκανήσου.
Δύο καθημερινές τοπικές εφημερίδες, για να δημοσιευθεί μία φορά το αργότερο μέχρι την
26/9/2008, ημέρα Παρασκευή.
Καθημερινή αθηναϊκή εφημερίδα, για να δημοσιευθεί μία φορά το αργότερο μέχρι την 26/9/2008,
ημέρα Παρασκευή.
Εμπορικό Επιμελητήριο Ρόδου
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