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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 

υλικών για την ανακαίνιση του πρώην Εργατικού Κέντρου» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 

5042/2021, προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..  

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από την επέκταση του έργου e-Social Health Care στο πλαίσιο του 

προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας  Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA 

και κωδικό MIS 5012037. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/06/2022 και ώρα 11:00π.μ. Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 20/06/2022 και 

ώρα 11:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

εφόσον δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Τμήμα Κωδικός CPV Περιγραφή είδους Δαπάνη 

1 
      44221000-5 

 44221212-4 

Κουφώματα 
44.838,71€ 

2 
39812500-2 

44111400-5 

Στεγανωτικά-Χρώματα-Επιχρίσματα 
19.150,00€ 

3 
44411000-4  

44111700-8 

Είδη Υγιεινής- Πλακίδια 
32.050,00€ 

4 
31524120-2 

31600000-2   

Ηλεκτρολογικό Υλικό 
6.420,00€ 

5 
42416000-5 

34953000-2 

Εξοπλισμός Πρόσβασης 
27.541,29€ 

Σύνολο 130.00,00€ 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 31.200,00€ 

Προϋπολογισθείσα πίστωση εκτέλεσης της προμήθειας 161.200,00€ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά ανά τμήμα. Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για μέρος 

των ειδών. Τα υλικά θα παραδίδονται σύμφωνα με την μελέτη. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης συμβατικής 

αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, ανά τμήμα. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τέσσερα 

τοις εκατό (4%) της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού (162167) στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

(https://dimosnestou.gov.gr).Η περίληψη θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr. Σχετικά αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσωτης Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Ο Δήμαρχος Νέστου 
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