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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Ανοικηού διεθνή δημόζιος ηλεκηπονικού διαγωνιζμού ηηρ «Ππομήθειαρ οσημάηων
και μησανολογικού εξοπλιζμού»

Η Ανηιδήμαπσορ κοπέλος
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηφ διεθνή δεκφζην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ε δεκφζηα ζχκβαζε
πξνκήζεηαο

κε

ηίηιν

«Ππομήθεια

οσημάηων

και

μησανολογικού

εξοπλιζμού»,

πξνυπνινγηζκνχ 231.780,49 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α. 17% θαη 24% (χλνιν: 284.047,81 επξψ),
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο ζπλνιηθφο
ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ήηνη πνζνχ 284.047,81 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% & 24% ζα θαιπθζεί απφ δάλεην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ (281.730,00€) θαη απφ ηδίνπο πφξνπο (2.317,81€).
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(ΔΗΓΗ)

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ.
Ηκεξνκελία

έλαξμεο

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ

ζηε

δηαδηθηπαθή

πχιε

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ε 27/12/2016 ,εκέξα Σξίηε θαη ψξα 08:00.
Καηαιεθηηθή

εκεξνκελία

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ

ζηε

δηαδηθηπαθή

πχιε

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ε 02/02/2017 ,εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
15:00.
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Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δπν ηνηο εθαηφ (2%)
ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε,
δειαδή πνζνχ ηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα πέληε επξψ θαη εμήληα έλα ιεπηά
(4.635,61) γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη ζε 975,61€ γηα ηελ
νκάδα Α, 960,00€ γηα ηελ νκάδα Β θαη 2.700,00€ γηα ηελ νκάδα Γ θαη εθδίδεηαη ππέξ ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.
2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. απφ ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ.
Οη ελδηαθεξφκελνη

κπνξνχλ γηα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα επηθνηλσλνχλ θαηά ηηο

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κε ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ (πιεξ.:
Αλησλίνπ Ισάλλεο- ηει.: 2424350119).
Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΜΑΥΗ
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ΚΛΧΝΑΡΗ

