
                                                              

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 

 

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει
προσφορών για την « Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου
80.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (24%), 
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη
από την επέκταση του έργου e-Social Health Care στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής
συνεργασίας Interreg V-A Greece –
5012037. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΔΗ ., με
υποβολής προσφορών την 14/06/202

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά νομικά πρόσωπα, 
εφόσον δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Το όχημα θα παραδοθεί σύμφωνα με

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού 
ιστοσελίδα του Δήμου (https://dimosnestou.gov.gr

Η περίληψη θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες
www.diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr

Σχετικά αιτήματα / ερωτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

 

 

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 
Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας) και θα χρηματοδοτηθεί

Social Health Care στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής
– Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA και κωδικό MIS 

διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με
22 και ώρα 10:00π.μ.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
οποιούνται σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας.  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους

σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους των τευχών της Δια

πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔ
ηλεκτρονική πύλη του Διαγωνισμού (161973)στο ΕΣΗΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη

https://dimosnestou.gov.gr). 

στις προβλεπόμενες εφημερίδες και θα αναρτηθεί
www.eprocurement.gov.gr. 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
Διαδικτυακής πύλης του ΔΗ Σ.. 

Ο Δήμαρχος Νέστου 

 

 

Μιχαηλίδης Σάββας 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ

Χρυσούπολη 26/05/2022

Αρ. πρωτ.: 6693 

 

 με υποβολή ηλεκτρονικών 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 
ην πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

τιμής (βάσει βαθμολογίας) και θα χρηματοδοτηθεί 
Social Health Care στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής 

SOHECA και κωδικό MIS 

διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΔΗ ., με καταληκτική ημερομηνία 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

ύψους δύο τοις εκατό (2%) της 

όρους των τευχών της Διακήρυξης.  

στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, στην 
 www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη 

εφημερίδες και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

/05/2022 

ΑΔΑ: 64ΘΖΩΚΣ-Θ9Ξ
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