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ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΠΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Ηλεκηπονικό δημόζιο ανοικηό διαγυνιζμό κάηυ ηυν οπίυν, για ηην ππομήθεια «Ππομήθεια
ηλεκηπικών οσημάηυν ηηρ ππάξηρ Green- inter-e-Mobility» (CPV: 34144900-2), για ηιρ ανάγκερ ηος
ςποέπγος WP4(D4.1.1.) ηηρ Ππάξηρ : «Green- inter-e-mobility» η οποία έσει ενηασθεί ζηο
Δπισειπηζιακό
Ππόγπαμμα
«INTERREG
ΔΛΛΑΓΑ-ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ηηρ
ΒΟΡΔΙΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» με βάζη ηην Απόθαζη Ένηαξηρ με απ. ππυη. 38332/13/04/2020 ηος Τποςπγείος
Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ και έσει λάβει κυδικό MIS: 5048466
ςνολικού πποϋπολογιζμού εκαηό σιλιάδυν εςπώ (100.000,00 €) με Φ.Π.Α., με κπιηήπιο
καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ.
Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα: Πέμπηη 13-05-2021 και
ώπα 2:00μ.μ.
Καηαληκηική Ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών ζηην ηλεκηπονική πλαηθόπμα: Δεςηέπα 31-052021 και ώπα 2:00μ.μ.
Καηαληκηική Ημεπομηνία ςποβολήρ ένηςπυν πποζθοπών: Παπαζκεςή 04-06-2021 και ώπα 2:00
μ.μ.
Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ: Δεςηέπα 07-06-2021 και ώπα 10:00π.μ. ζηα γπαθεία ηηρ Τπηπεζίαρ
ενώπιον απμόδιαρ Δπιηποπήρ.
Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ
Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΗΓΗ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ
www.promitheus.gov.gr ηος ζςζηήμαηορ.
Ο ζςζηημικόρ απιθμόρ ηηρ διακήπςξηρ είναι 113064.
Ο διαγυνιζμόρ εμπίπηει ζηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/ 2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) και ζηιρ ηποποποιήζειρ
αςηού.
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Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν θςζικά ή νομικά ππόζυπα ή ενώζειρ/κοινοππαξίερ
αςηών ή ζςνεηαιπιζμοί πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο ανηικείμενο ηος ςπό ανάθεζη έπγος.
Οι ζςμμεηέσονηερ οικονομικοί θοπείρ (Πποζθέπονηερ) οθείλοςν με ποινή αποκλειζμού, να
καηαθέζοςν Δγγύηζη ςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό, ηηρ οποίαρ ηο ποζό θα ππέπει να καλύπηει ηο 2%
ηηρ εκηιμώμενηρ αξίαρ ηυν πποζθεπόμενυν ειδών, μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ., ήηοι ηο
ποζό ηυν #1.613,00€# σιλίυν εξακοζίυν δεκαηπιών εςπώ.
Η ππομήθεια είναι εγγεγπαμμένη ζηον ΚΑ: 00.6675.02 ηος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος. Γύναηαι
να σοπηγηθεί πποκαηαβολή.
Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ διαηίθεηαι ζε ηλεκηπονική μοπθή από ηην τηθιακή πλαηθόπμα
“ηλεκηπονικοί διαγυνιζμοί” ηηρ πύληρ www.promitheus.gov.gr, καθώρ και από ηην ιζηοζελίδα ηος
Γήμος Ππεζπών (www.prespes.gr ).
Πληποθοπίερ παπέσονηαι από ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηηρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ
και ώπερ (ηηλέθωνο επικοινωνίαρ 2385351321, απμόδιορ ςπάλληλορ για επικοινωνία Λιναπά
Ζασαπούλα).
Σα αιηήμαηα για ζςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ – διεςκπινίζειρ για ηα έγγπαθα ηος διαγυνιζμού
ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά ζηο ηλεκηπονικό ζύζηημα ηος Δ..Η.Γ.Η.. www.promitheus.gov.gr

Λαιμόρ,

10-05-2021

Ο Ππόεδπορ

ηεπγίος Γεώπγιορ

