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Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Ο
∆
∆ιακηρύσσ
σει
Πρό
όχειρο Ανοιχττό ∆ιαγωνισμ
μό με κριτήριιο κατακύρω
ωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά
αναφ
φέρεται στιςς Τεχνικές Προδιαγραφ
φές και του
υς Όρους ∆ιακήρυξης
∆
για την πράξη
«Πρ
ρομήθεια Πινακίδων:
Π
1. Καθο
οδήγησης ∆ιαδρομών
ν 2. Σήμα
ανση Σημείων
Ενδ
διαφέροντος
ς (Επισκέψ
ψιμων Αμ
μπελώνων - Οινοπ
ποιείων) 33. ∆ιαδρο
ομών
(Πλη
ηροφοριακέές), Για τους ∆ρόμου
υς του Κρα
ασιού της ∆ωδεκανήσ
σου» συνολ
λικού
προ
οϋπολογισμού 40.000,00 € (μη συμπ
περιλαμβανο
ομένου ΦΠΑ 16%).
Οι π
προσφορές κατατίθεντα
αι ή αποσττέλλονται σττην Αναπτυ
υξιακή ∆ωδεεκανήσου (2
28ης
Οκττωβρίου 72,, Τ.Κ. 85100
0) με οποιο
ονδήποτε τρ
ρόπο, όπου
υ θα παραλλαμβάνοντα
αι με
από
όδειξη, μέχρ
ρι τις 28-8
8-2014 και ώρα 13.00
0. Στην περίπτωση α
αποστολής των
προ
οσφορών τα
αχυδρομικά, θα πρέπει να περιέλθ
θουν στο πρ
ρωτόκολλο ττης ΑΝ.∆Ω. Α.Ε.
πριν
ν την καταλ
ληκτική ημερ
ρομηνία και ώρα υποβο
ολής των πρ
ροσφορών.
Ο διιαγωνισμός θα
θ γίνει την 29
2 η του μηνό
ός Αυγούστο
ου, ημέρα Πα
αρασκευή τοου έτους 2014 και
ώρα
α 11:00 π.μ ενώπιον
ε
της αρμόδιας επ
πιτροπής διεενέργειας δια
αγωνισμών ττης Αναπτυξιακής
∆ωδ
δεκανήσου (2
28ης Οκτωβρ
ρίου 72, Ρόδο
ος, Τ.Κ. 8510
00).
Στο διαγωνισμό για την υποβ
βολή προσφ
φορών, γίνοντται δεκτοί όσ
σοι κατέχουν τα προσόντα και
όσοι προσκομίσ
σουν τα νόμ
μιμα δικαιολο
ογητικά σύμ
μφωνα με το
ους Όρους της ∆ιακήρυ
υξης,
φυσ
σικά και νομικά πρόσωπ
πα καθώς κκαι ενώσεις προμηθευτώ
ών, που δρα
αστηριοποιούνται
νόμιιμα στην Ελλλάδα ή σε χώρα
χ
μέλου
υς της Ε.Ε. ή του Ευρω
ωπαϊκού Οικοονομικού Χώ
ώρου
(Ε.Ο
Ο.Χ.) ή σε τρ
ρίτες χώρες που
π έχουν υ
υπογράψει τη
ην συμφωνία
α για τις ∆ημ
μόσιες Συμβά
άσεις
(Σ.∆
∆.Σ.) του Παγκόσμιου
Π
Οργανισμο ύ Εμπορίου
υ (Π.Ο.Ε.) και που έχει αντικείίμενο
δρασ
στηριότητας συναφές με τη φύση του
υ διακηρυσσό
όμενου έργου.
Οι εενδιαφερόμεννοι για να λάβουν
λ
μέρο
ος στον διαγ
γωνισμό πρέέπει να κατα
αθέσουν εγγύ
ύηση
συμμετοχής, που ορίζεται σεε 5% του πρ
ροϋπολογισμ
μού χωρίς ΦΠΑ, σύμφωννα με τους όρους
διακκήρυξης, ήτοι 2.000,00 €.
Η δαπάνη της δημοσίευσης
δ
ς καθώς καιι τυχόν επαν
ναληπτικής της
τ θα βαρύύνουν τον τεελικό
οδότη.
μειο
Tην ∆ιακήρυξη, τα συμβα
ατικά τεύχη
η καθώς κα
αι σχετικές πληροφορίίες μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να λαμβάν
νουν από τα
α γραφεία της Αναπτυ
υξιακής ∆ωδδεκανήσου (28ης
Οκτω
ωβρίου 72, Ρόδος Τ.Κ. 85100) τηλλ. 224107532
23 κατά τις εργάσιμες ηημέρες και ώρες.
ώ
Αρμόδια υπάλλη
ηλος για επικ
κοινωνία: Πα ρασκευή Χαττζηνικήτα (εσ
σωτερικό 11)).
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