
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Γεζκάηη, 4-5-2018 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ                                                                                                         Αριθ. Πρφη: 3092  

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Γήκνο Γεζθάηεο δηαθεξύηηεη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ δεκόζηνπ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα «Ανακαηαζκεσή παιδικών ταρών Γ.Δ. Γεζκάηης», ζύκθωλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.   

Ο  δηαγωληζκόο ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κε  ρξήζε   ηεο  πιαηθόξκαο ηνπ  Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζω ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο  www.promitheus.gov.gr  

ηνπ πζηήκαηνο. 
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο,  δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο  ζην ύζηεκα. 

Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλωλία κέζω ηνπ 

πζηήκαηνο βεβαηώλεηαη απηόκαηα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ  παξ.3 

ηνπ  άξζξνπ 6 ηνπ  Ν.4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013. 

Η ζύμβαζη θα αναηεθεί με ηο κριηήριο ηης πλέον ζσμθέροσζας από οικονομική άπουη προζθοράς 

βάζει ηιμής, ζύμθφνα με ηον ενδεικηικό προϋπολογιζμό ηης μελέηης. 

     

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ  225.725,58 € καδί κε ην Φ.Π.Α. 

  Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό έρνπλ : 

α. Έιιελεο 

β. Αιινδαπνί 

γ. Ννκηθά πξόζωπα εκεδαπά ή αιινδαπά  

δ. πλεηαηξηζκνί 

ε. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ 

Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο είλαη ίζε κε 3.640,74 €, θαη νξίδεηαη ζε πνζνζηό δύν ηνηο εθαηό (2%) ηεο 

πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο Φ. Π. Α. , ζύκθωλα µε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ 

από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δωξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε 

κέζω ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ 

www.dimos-deskatis.gr. 

Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη από ην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ «ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» γηα ην έηνο 2018, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 1: «Οινθιήξωζε 

Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Αζηηθή Αλαδωνγόλεζε», Μέηξν 2: «ΠΡΟΚΛΖΖ 2016 – 19 ΓΖΜΟΗ» 

Γεζκάηη,    4-5-2018 

 

Ο Γήμαρτος Γεζκάηης 

 

 

Γημήηριος Θ. Καραζηέργιος 
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