ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΑΠΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ

Προσ κάκε ενδιαφερόμενο

ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΣΕΡΓΙΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΧΑΛΗ ΣΑΝΙΟ
ΣΗΛ: 24210 75123/75125
FAX: 2421075183
ΘΕΜΑ: ‘’ Μίςκωςθ ενόσ μθχανικοφ εκςκαφζα με εμπρόςκιο ¾ , ενδεικτικοφ τφπου JCB με μαχαίρι –
κουβά και υδραυλικι ςφφρα ’’

ΚΑ: 62.07.200

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 1.580,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΤΛΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Χ

Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε τθν κλειςτι προςφορά ςασ για τθν παρακάτω υπθρεςία

ΑΝ ΕΠΙΘΤΜΕΙΣΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΓΙ Α ΣΙ ΣΡΕΡΧΟ ΤΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟ ΤΜΕ ΝΑ ΜΑ ΣΕΙΛΕΛΣΕ ΣΗΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Α Δ/ΝΗ( email) ςτο info@deyamv.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Προκειμζνου για τθν αντιμετώπιςθ ηθμιών ςτο αρδευτικό δίκτυο του Διμου Βόλου απαιτείται θ Μίςκωςθ
ενόσ μθχανικοφ εκςκαφζα με εμπρόςκιο ¾ , ενδεικτικοφ τφπου JCB με μαχαίρι – κουβά και υδραυλικι ςφφρα για
τισ εργαςίεσ εκςκαφισ ςτο αρδευτικό δίκτυο. Η θμεριςια αμοιβι του μθχανιματοσ μαηί με το χειριςτι ορίηεται
ςτα 158,00 € χωρίσ το ΦΠΑ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ κα είναι ςυνολικά 10 ιμερεσ.

Οι προσυορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΓΔΥΑΜΒ, Κωνσταντά
141 3ος όρουος μέχρι και την
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:


9 /2/2017 – 13:00 μμ

Οι προςφορζσ εξωτερικά του φακζλου πρζπει να απευκφνονται

ςτθν Αρμόδια Επιτροπθ. Επίςθσ, ςτο

φάκελο κα πρζπει να αναγράφεται ο τίτλοσ του κζματοσ τθσ προςφοράσ.


Οι τιμζσ κα πρζπει να αναγράφονται αρικμθτικώσ και ολογράφωσ και δεν κα ςυμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Επίςθσ, οποιαδιποτε επιπλζον χρζωςθ υπάρξει πρζπει να δθλωκεί. τθν προςφορά δεν κα αναγράφονται
εκπτώςεισ .



Η επιλογι του αναδόχου/ παρόχου κα γίνει βάςθ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ του ενδει κτικοφ προχπολογιςμοφ
με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ - τα αναγραφόμενα ςτθν περιγραφι εφόςον
προκειται για υπθρεςια

ΒΟΛΟ 3 / 2 /2016

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΕΑΝ ΕΠΙΘΤΜΕΙΣΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩ ΝΕΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΕΡΧΟΤΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΕΝΔΙ ΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΜΑ ΣΕΙΛΕΛΣΕ ΣΗΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Α Δ/ΝΗ( email) ςτο info@deyamv.gr

