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ΑΔΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ρόδος, 23/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΡΟΔΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 2129
Τμήμα : Διοικ. & Οικ. Υπηρ.
Πληρ. Τ. Κελεπέρα
Σ. Παπαδοπούλου
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τηλ:22410-44606,44625
e-mail: mkelepera@yahoo.gr

Θέμα :
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π. Ρόδου, διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής
(χαμηλότερη

τιμή)

για

την

«προμήθεια

ενός

(1)

δικύκλου»

κωδ.

15/7132.001» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ , με την
προϋπόθεση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την
Δευτέρα 11/01/2021 και ώρα 12.00 το πρωί .
Οι προσφορές θα κατατεθούν στον Δ.Ο.Π. Ρόδου οδός Ερυθρού Σταυρού 6,
85131, έως την Παρασκευή 08/01/2021 ώρα 10.00 (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών) .
Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του
διαγωνισμού.

Στον

προκείμενο

μειοδοτικό

διαγωνισμό

ισχύουν

και

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος, τη μελέτη του διαγωνισμού
και τις προδιαγραφές του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών του Δ.Ο.Π. Ρόδου, Ερυθρού Σταυρού 6,
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στα τηλέφωνα 22410-44606, 44625 και φαξ 22410-44607 στις κ.Τ. Κελεπέρα,
Σ.

Παπαδοπούλου,

καθώς

και

στην

επίσημη

ιστοσελίδα

του

Δήμου

www.rhodes.gr
Το ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΔΟΠ, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι υπόλοιπες
νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.
Η περίληψη θα αναρτηθεί ιστοσελίδα του Δήμου μας, και στο ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨
από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφείο Διεύθυνσης
2. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Δήμου. Η ανάρτηση να γίνει άμεσα με την παραλαβή του παρόντος, με
απόδειξη.)
3. κ. Σ.Ποντίκα με αναπληρωτή τον Μπαρδακά Τ.
4. κ. Ι.Φραγκούλη μέλος της Επιτροπής με αναπληρώτρια την κα.Πισσάκα
Β.
5. κ. Ζούρδη Φ. μέλος της Επιτροπής με αναπληρώτρια την κα.
Κοτζαμπασάκη Ε..

