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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Τίηλορ Διαγωνιζμού:

«Ππομήθεια Μησανημάηων Έπγος ή/και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού Δήμος
Σαλαμίναρ » (έηοςρ 2019)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Προκθρφςςει τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ
φμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
Α)βάςει τιμισ

«Ππομήθεια Μησανημάηων Έπγος ή/και ζςνοδεςηικού εξοπλιζμού Δήμος
Σαλαμίναρ » (έηοςρ 2019)
προχπολογιςμοφ 155.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ αλαμίνασ
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. 64-7131.001 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα.
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται 100% από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ΠΔΕ ΤΠ.
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ 055 2017ΕΟ5500010 .

Η ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και θ κατάρτιςθ των όρων ζγινε με τθν αρικ. 128/2019 απόφ.
Οικονομικισ Επιτροπισ.
. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
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τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθ πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.
Η θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΕΗΔΗ είναι η 4η -10-2019 θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ
Ημερομθνία Ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν

είναι θ 4η -10-2019 και ώρα 17.30 .

Καταλθκτικι Ημερομθνία υποβολισ Προςφορϊν
17.30.

είναι η 19η -10-2019 ημζρα ΑΒΒΑΣΟ & ώρα

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ
η

άνω ςυςτιματοσ, θα λάβει χώρα την 24

-10-2019, ημζρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 13.00 μ.μ.

εκτόσ αν λόγω δυςλειτουργιών του ςυςτήματοσ δεν καταςτεί αυτό δυνατό.
. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που ανζρχεται
ςτο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων ευρώ 2.500,00 ευρώ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
τοιχεία Επικοινωνίασ
Πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ, που τθ ςυνοδεφει κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του
Διμου www.salamina.gr
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..
Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:
Λ. Καραμανλι και Αμμοχϊςτου 1 ι Γραφείο Προμθκειϊν του Διμου αλαμίνασ.

ο Δήμαρχος αλαμίνας
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