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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
εκτιµώµενης αξίας 100.00,00 µε ΦΠΑ 24%

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

∆ιακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο της ποσότητας του συµβατικού αντικειµένου καθώς αυτό δεν
είναι διαιρετό όπως προσδιορίζονται βάσει της 5/2019 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Ο διαγωνισµός
(α/α συστήµατος 101714) θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 5/11/20
Καταλυτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 30/11/2020 και ώρα 15:00µµ.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης κατά ποσοστό 50% είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου, ενώ το
υπολειπόµενο 50% χρηµατοδοτείται ισόποσα από το Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 30.7135.0009 µε το χρηµατικό ποσό των 50.000,00€ ως προς το σκέλος των
ιδίων πόρων & αντίστοιχα τον Κ.Α. 64.7135.0002 µε το χρηµατικό ποσό των 50.000,00€ ως προς το
χρηµατοδοτούµενο σκέλος, (Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Εσωτερικών
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2020 του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης , κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 1% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
806,45€ καθώς η εν λόγω προµήθεια δεν είναι διαιρετή και οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς
υποχρεούνται στην κατάθεση προσφορών για το σύνολο της ποσότητας του συµβατικού αντικείµενου.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 7 µήνες, ήτοι µέχρι 30/06/2021,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής
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Αντίγραφα της διακήρυξης, της µελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dionysos.gr). Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
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