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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και πράξεις όπως αυτές αναγράφονται στο προοίμιο της
διακήρυξης προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και αφορά την υπηρεσία «Εργασίες
καθαρισμού βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους και αστικά - περιαστικά άλση των Δ.Ε
Ελευθερούπολης, Δ.Ε Ορφανού, Δ.Ε Ελευθερών και Δ.Ε. Πιερέων», με Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 77312000-0.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 194.508,68 € (με ΦΠΑ 24%), ενώ δεν
προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) και η προέλευση της χρηματοδότησης είναι ίδιοι πόροι.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2017 και ώρα 15:00:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο Δήμο Παγγαίου
(Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100), εντός τριών εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή τους στην πλατφόρμα.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην
διεύθυνση (URL) www.dimospaggaiou.gr του Δήμου Παγγαίου.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου με διεύθυνση Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α,
Ελευθερούπολη Καβάλας, 64100, Ελλάδα, τηλ. 25923 50066, φαξ. 25923 50075, email:
odyspap@dimospaggaiou.gr, URL:
www.dimospaggaiou.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: κ.
Παπαδόπουλος Οδυσσέας.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 7 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για την έγκυρη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία κατατίθεται εγγύηση
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 3.137,24 ευρώ.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της με δικαίωμα χρονικής παράτασης χωρίς
αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.
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