ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ίασμος, 14 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 6508
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο, “προμήθεια
υλικών
εκσυγχρονισμού
αντλιοστασίων
ύδρευσης
Δ.Ε.
Ιάσμου”,
προϋπολογισμού
39.859,65€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΊΑΣΜΟΣ 69200, Εθνικής Αμύνης 4, τηλ. +30 25343 50103, φαξ: +30
25343 50109, email: balgkouranidis@iasmos.gr , politis@iasmos.gr αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπαλγκουρανίδης
Χρήστος, ιστοσελίδα: www.iasmos.gr
Διαδικασία διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Δημοσίευση- πρόσβαση στα έγγραφα::
Η διακήρυξη με τα παραρτήματα θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), στον
ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα τα έξοδα της οποίας
βαρύνουν τον ανάδοχο (όπως και οι τυχόν επαναλήψεις).
Τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη, ΤΕΥΔ, κ.α.) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση (URL): (www.iasmos.gr )
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης , να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ιάσμου (Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου, Εθνικής Αμύνης 4, Τ.Κ. 69200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 παρ. 1, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε
διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού.
Χρόνος παράδοσης της προμήθειας:
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που η δραστηριότητά τους είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας και είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Χρόνος ισχύος των προσφορών:
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Παραλαβή προσφορών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού (άρθρο 221 του Ν.4412/2016),. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χώρο του Δημαρχιακού Καταστήματος
Ιάσμου ( Εθνικής Αμύνης 4 ΤΚ 69200, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

