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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά) για το 
σύνολο των ποσοτήτων και προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος που συμμετέχει, για την προμήθεια 
με τίτλο «ΤΜΗΜΑ Α’ Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων έτους 2017 και ΤΜΗΜΑ Β’ 
Προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης έτους 2017», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
10.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «Τμήματα» στο 
σύνολο των ειδών που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός 
Τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με το Άρθρο 12 της αναλυτικής διακήρυξης  
που εξασκούν το ειδικό επάγγελμα της παραπάνω προμήθειας. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 
8 και 9 της διακήρυξης. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την 
προσφορά τους στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου, Οινοπίωνος 1, 1ος Όροφος την 26η 
Σεπτεμβρίου 2017 και από ώρα 10.00 έως 10.30πμ ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την 
προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 
του διαγωνισμού.    
Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών (γραφείο 4) , Οινοπίωνος 1, στα τηλ. 2271351603, fax 2271351622 
Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr (προκηρύξεις). 
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