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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με
κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής , για την εκτέλεση της
προμήθειας:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 231.270,09€.
2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :http://www.promitheus.gov.gr,
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αριθμό:78229 καθώς και στην διεύθυνση
www.dimospaggaiou.gr στην διαδρομή : ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ►
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50057-58, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Στάγκος Ευάγγελος
3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/09/2019 και ώρα 11.00
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
5. Πίστωση: ΚΑΕ 60/7341.003 ((ΑΑΥ: 51/2019, α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, πίστωση 2019: 231.270,09€)
6. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Κωδ. ΣΑ Ε1551 με ενάριθμο 2018ΣΕ15510089 του
ΠΔΕ. Η
σύμβαση
περιλαμβάνεται
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020». ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
7. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα , περισσότερα , ή όλα τα τμήματα.
8. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς , εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.728,00€ για
το τμήμα Α, 360,00€ για το τμήμα Β ,838,00€ για το τμήμα Γ, 46,00€ για το τμήμα Δ ή 3.972,00€ για τα όλα τα
τμήματα.
9. Λόγοι αποκλεισμού/αποκλεισμός οικονομικού φορέα: άρθρο 73-74 του Ν.4412/2016
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.
Ελευθερούπολη, 31/07/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FILIPPOS ANASTASIADIS
Ημερομηνία: 2019.07.31 13:52:01 EEST

