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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. πρωτ.: 8996

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με υποβολή
ηλεκτρονικών προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της
ΔΕ Χρυσούπολης», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 250.077,00€ με ΦΠΑ. (α/α ΕΣΗΔΗΣ :96376)
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28-09-2020,
και ώρα 10:00π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν
εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν
τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α..Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο τελικός
μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσης
δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dimosnestou.gov.gr).
Η περίληψη θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
www.diavgeia.gov.gr,
www.eprocurement.gov.gr
και
στην
Ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dimosnestou.gov.gr).
Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
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