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Κρέστενα, 21 /10/2021
Αριθ. Πρωτ. : 8290

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
για την εκτέλεση της προμήθειας :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ »
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα προσφοράς, βάσει τιμής, ανά είδος όπως θα προκύψει από την προσφορά των υποψηφίων επί του προϋπολογισμού της μελέτης ή
μέρους αυτής για την εκτέλεση της προμήθειας «Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ανδρίτσαινας
Κρεστένων », σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 201.277,05€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( καθαρό
ποσό : 162.320,20€ & Φ.Π.Α. 38.956,85 €) cpv: 16150000-1, 37535280-3
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στον Ν.4412/16.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΑ: Πέμπη 4–11- 2021

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 09 -11 - 2021

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Και ώρα 9:00 π.μ.

και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρείς (3) εργάσιμες ημέρες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις
15-11 -2021

, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, ή λοιποί επαγγελματίες οι οποίοι έχουν σχέση με το δημοπρατούμενο
αντικείμενο.
Τα υπό προμήθεια είδη σε ποσότητα είναι αυτά που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Α. ΔΗΜΟΣ

α/α

ΤΜΗΜΑ-ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΟ
ΤΑΠΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

2

C.P.V.
16150000-1
37535280-3

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α
3.021,85
Τ.Μ.

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
52,00

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
Φ.Π.Α.
157.136,20

324ΤΜΧ

16,00

5.184,00

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 2% της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) για το κάθε τμήμα της προμήθειας.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας ή και για τμήμα.
Το χρονικό διάστημα παροχής της προμήθειας είναι έξι (6) μήνες
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού κ.λ. εγγράφων παρέχονται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, και από τον Δήμος Αρμόδιος κα.
Χριστοπούλου Μαρία : τηλ; 2625360032
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

