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Αρ.Πρ:493 

Κιλκίς, Παρασκευή  06-03-2015  

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Τίτλος: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

Σας ανακοινώνουµε ότι  η ∆ΕΥΑ Κιλκίς   θα διενεργήσει µε απευθείας ανάθεση την προµήθεια οικοδοµικών υλικών  , 
για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την 
ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την  Τρίτη  10-03- 2015  και ώρα 12:00 

Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά.  

Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

• Κατάθεση σφραγισµένης  οικονοµικής προσφοράς  στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – 
Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο) 

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  µπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών 
(courier). Το άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα (10-03- 2015 )  και ώρα 12:15. Οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών. 

Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονοµική προσφορά για προµήθεια οικοδοµικών 
υλικών» θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος. 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει  να χρησιµοποιηθεί το έντυπο 
της ∆ΕΥΑΚ µε τίτλο έντυπο οικονοµικής προσφοράς.   

 

         Ενδεικτικός προϋπολογισµός κοιλοδοκών  περίφραξης  

Α/Α Είδος υλικού Τεχνική 
Περιγραφή 

Ποσότητα Ενδεικτική 
τιµή µονάδος 

Σύνολο 

1 Κοιλοδοκός 38χ38χ2  25χ6µετρα 9,00 225,00 

      

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 225,00 

    
ΦΠΑ 23% 51,75 

    
ΣΥΝΟΛΟ 276,75 
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Έντυπο οικονοµικής   προσφοράς 

Α/Α Είδος υλικού Ποσότητα Τιµή µονάδος Σύνολο 

1 Κοιλοδοκός 38χ38χ2 25χ6µετρα   

     

   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 

   
ΦΠΑ 23% 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

O Προσφέρων  

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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Τόπος παράδοσης  

Όλα τα υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 

Με εκτίµηση 

 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

Χηµικός Μηχανικός 
 


