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Περίληψη τησ υπ’ αριθμ.πρωτ. 313/14-01-2022 Διακήρυξησ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ

Ο Διμοσ Πθνειοφ προκθρφςςει Ηλεκτρονικό Διεκνι Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 4412/2016 όπωσ
τροποποιικθκαν από το Ν. 4782/2021 και τθν κείμενθ νομοκεςία, όπωσ αναφζρεται ςτο προοίμιο τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ και κάκε άλλθ Νομοκετικι Διάταξθ, που τθν εξειδικεφει και τθν εφαρμόηει, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ – ποιότθτασ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ»
Η παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνει:

Κωδικόσ CPV
42912300-5

Περιγραφι προμικειασ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ »

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ και ςυγκεκριμζνα τζςςερισ
(4)μινεσ για τθν προμικεια , εγκατάςταςθ των μονάδων και τθν κζςθ ςε λειτουργία και (2) μινεσ για τθν δοκιμαςτικι
λειτουργία από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ,με προχπολογιςμό δαπάνθσ 322.580,65 € πλέον
Φ.Π.Α. και ςυνολικό προχπολογιςμό: (περιλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.) 400.000,00 €
.
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι
προκεςμία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ . Ειδικοί περιοριςμοί ςυμμετοχισ δεν υπάρχουν.
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων.
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ.. :
http://www.promitheus.gov.gr και ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 151432

Κωδικόσ CPV

Περιγραφι προμικειασ

υςτθμικόσ Αφξοντασ
Αρικμόσ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ
151432
ΠΗΝΕΙΟΤ»
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ όπωσ
αυτό αναφζρεται αναλυτικά ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ .
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ ςτθ
διαδικτυακι πφλθ του ΚΗΜΔΗ και καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα θ 22-02-2022 , θμζρα Σρίτη και ϊρα 14:00
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από
τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και θ ιςχφσ τουσ μπορεί
να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του
προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςε ποςοςτό 2%
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

42912300-5

Περιγραφι προμικειασ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΜΕΣΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ»

Ποςό
ςυμμετοχισ

Εγγυθτικισ

6.451,61 €

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα (θμεδαπά ι αλλοδαπά),ςυνεταιριςμοί και
ενϊςεισ που υποβάλλουν προςφορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.
Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ ελλθνικι. Σο μοναδικό νόμιςμα, το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό
τθσ τιμισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και τθσ πλθρωμισ τθσ αμοιβισ του Ανάδοχου, είναι το
ΕΤΡΩ.Ο Διμοσ Πθνειοφ, ωσ ανακζτουςα αρχι, προςφζρει ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
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ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ . υγκεκριμζνα, τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Πθνειοφ https://dimos-pineiou.gr/
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτον
Διμο Πθνειοφ / Χαλκιοποφλου και ιςίνθ/27300 Γαςτοφνθ ι ςτο τθλ. 2623360732
(Αρμόδιοσ Τπάλλθλοσ: Δζςποινα
Σςάφα).
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΑΝΔΡΕΑ Π. ΜΑΡΙΝΟ

