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Περίληψη 2/2021 Διακήρυξησ 

υνοπτικοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: 

 «Προμήθεια φωτοβολταικοφ ςταθμοφ τησ πράξησ Green Inter e -Mobility» 

εκτιμϊμενθσ αξίασ 55.000,00 ΕΤΡΩ 

 

Ο Πρόεδροσ τησ Κοινωφελοφσ Επιχείρηςησ 

 

Προκθρφςςει ςυνοπτικό (πρόχειρο) δθμόςιο διαγωνιςμό για τθν προμικεια «Προμικεια 

φωτοβολταικοφ ςτακμοφ τθσ πράξθσ Green Inter e -Mobility» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν.4412/2016, εκτιμϊ-μενθσ αξίασ 55.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24% για τισ ανάγκεσ 

τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Πρεςπϊν. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ. 

1.Ανακζτουςα Αρχι: Κοινωφελισ Επιχείρθςθ, Διεφκυνςθ: Δθμαρχείο – Λαιμόσ Σ.Κ.53150. 

2.Σίτλοσ: «Ππομήθεια θωηοβοληαικού ζηαθμού ηηρ ππάξηρ Green Inter e -Mobility». 

3. Είδοσ φμβαςθσ: Προμικεια. 

4. Περιγραφι – Αντικείμενο φμβαςθσ: «Ππομήθεια θωηοβοληαικού ζηαθμού ηηρ ππάξηρ Green Inter 

e -Mobility». (CPV: 09331200-0, 31712331-9) όπωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν 16/2021 μελζτθ και 

2/2021 Διακιρυξθ. 

5. Προςφορζσ: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με τθν Διακιρυξθ και αφοροφν το ςφνολο 

τθσ προμικειασ. 

6. υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 55.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (24%). 

7. Διάρκεια υλοποίθςθσ φμβαςθσ: τρείσ (3) μινεσ . 

8. Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ: Δεν απαιτείται Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ. Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα 

γίνει θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ υποχρεοφται να κατακζςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και διετισ διάρκειασ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 
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9. Χρθματοδότθςθ: έσει ενηασθεί ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «INTERREG ΔΛΛΑΓΑ-

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ηηρ ΒΟΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 2014-2020» με βάζη ηην Απόθαζη Ένηαξηρ με 

απ. ππωη. 38332/13/04/2020 ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ και έσει λάβει κωδικό MIS: 

5048466 

10. Ημερομθνία Αποςτολι διακιρυξθσ ςτθν Ε.Ε.Κ. : Δεν απαιτείται . 

11. Διάκεςθ εγγράφων – ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν το 

πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν ςυμβατικϊν ςτοιχείων από τα γραφεία (Δθμαρχείο 

Πρεςπϊν-Λαιμόσ) και από το δικτυακό τόπο του Διμου Πρεςπϊν (www.prespes.gr) όπου και 

υποβάλλονται τα ςχετικά αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινιςεων.  

12. Χρόνοσ τόποσ και γλϊςςα υποβολισ των προςφορϊν: Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςτο 

Δθμαρχείο Πρεςπϊν (Λαιμόσ) ςτισ   27/05/2021 :   ϊρα ζναρξθσ 9:30 π.μ.   και ϊρα λιξθσ 10:00 π.μ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ. Συχόν 

προςφορζσ που αποςταλοφν ταχυδρομικά κα παραλαμβάνονται και κα πρωτοκολλϊνται ζωσ τισ 27-05-

2021 και ϊρα 10:οο π.μ. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τθν ίδια μζρα. Γλϊςςα ςφνταξθσ 

προςφορϊν θ Ελλθνικι. 

13. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον. 

14. Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα (θμεδαπά ι αλλοδαπά) ςυνεταιριςμοί, 

ενϊςεισ, κοινοπραξίεσ που υποβάλουν κοινι προςφορά, και θ επαγγελματικι δραςτθριότθτά τουσ είναι 

ταυτόςθμθ με αυτι του διαγωνιςμοφ. 

15. Εναλλακτικζσ Προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ που κα 

παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιοδιποτε όρο τθσ διακιρυξθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ να ενθμερϊνονται από το Διμο Πρεςπϊν και 

τθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ (Τπθρεςία τθλ.2385351320-21-22). 

Ο    Πρόεδροσ τθσ 

                                                                              Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ  

           

                            ηεπγίος  Γεώπγιορ 
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