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Δράμα, 01-10-2020 
Αρ. πρωτ. 26081

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο φορέα

                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      
 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τις  '''Εργασίες τοποθέτησης
μεταλλικής κατασκευής στο δώμα του Δημαρχείου''', με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στο κτίριο του Δημαρχείου στην κατασκευή και τοποθέτηση
σιδηροκατασκευής σε τμήμα του δώματος του Δημαρχείου άνωθεν του γραφείου. Η σιδηροκατασκευή αυτή
θα  αποτελείται  από  δυο  φύλλα  λαμαρίνας  γαλβανιζέ  διαστάσεων  1.250  Χ  2.500  Χ  1,5  mm  και
μορφοσωλήνα γαλβανιζέ διαστάσεων 30 Χ 30 Χ 2 mm.     σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ.
πρωτ: 24529/15-09-2020  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την
αριθμ. 24918/22-09-2020 / Α.Α.Υ. 1176 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 690 € με το Φ.Π.Α. 

      Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τετάρτη 07-10-
2020 και ώρα 11:00 πμ, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  2ος όροφος γρ. 211. Προσφορές  που
θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και  δεν  θα  λαμβάνονται
υπ’ όψιν. 

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , 2ος όροφος γρ.211
Προσφορά για την υπηρεσία '''Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στο δώμα του

Δημαρχείου''

Η  κατακύρωση  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  με  Απόφαση  Δημάρχου με  κριτήριο  την  πλέον  
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Δήμο  
καθημερινά  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες   στην  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών   τηλ.  
2521350664 .

                                                                                       Για τη Δ.Τ.Υ. Δ. Δράμας
             Ο προϊστάμενος  της Δ/νσης

                                                                                            Ιωάννης Κιοσσές
                                                                                        Τοπογράφος μηχανικός
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«Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής
κατασκευής στο δώμα του

Δημαρχείου»

   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________

 E-mail: _______________________________________________

ΕΙΔΟΣ

'''Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής
κατασκευής στο δώμα του

Δημαρχείου''

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

              Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………………………………………............

              ..…………………………………………………………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
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