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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι  26/5/2020 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 6316 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   

Ταχ. Δ/νση: Ύδρας 6 Προς: Οικονομικοί φορείς  

                    361 00 Καρπενήσι  

Πληροφορίες: Τομαρά  Σωτηρία   

Τηλέφωνο:   22373 50030 -86  

Fax:          22373 50028  

Email: s.tomara @0716.syzefxis.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για  την προμήθεια φυτικού υλικού για τις 

ανάγκες του  Δήμου Καρπενησίου »  

 

Σχετ.  Τεχνική έκθεση του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος   

 

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της  αριθμ.  Α-779/26.5.2020 Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκε  στο διαδίκτυο στη 

Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΘ3ΝΩΕΓ-5ΚΥ» προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για 

την προμήθεια φυτικού υλικού ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  1.519,85€. 

Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω προμήθεια, να καταθέσετε την 

προσφορά σας  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο 

του Δήμου έως και τις 2 Ιουνίου  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00 μ.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες 

της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.: 6316/26.5.2020 για  την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες του  

Δήμου Καρπενησίου»  

 

Β. Οικονομική προσφορά 

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή της προμήθειας  χωρίς ΦΠΑ καθώς και 

το  συνολικό  Φ.Π.Α Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 

διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των 

προσφορών. 

Η συνολική αξία της υπηρεσίας  θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική 

παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου 

ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και 

διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. 

 
 Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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