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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 2399

Αναρτητέα
Τίτλος Προμήθειας:
«Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών»
Μέρος της «Προμήθεια και εγκατάσταση
Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης NETMETERING»

Προϋπολογισμός: 59.975,08 €
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις
διατάξεις των άρθρων 26 και 117 του Ν.4412/2016, για την παροχή με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση
Φωτιστικών» μέρος της «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης NETMETERING», προϋπολογισμού 59.975,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και διάρκειας υλοποίησης
ΕΝΟΣ (1) μήνα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ως εξής: α) ιδιοχείρως, στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
στο Δημαρχείο Πρεσπών (Λαιμός) στις 15-06-2021 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής των
προσφορών στις 9:30 π.μ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών στις 10:00 π.μ., ή β) με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο (ταχυδρομικά, courier, συστημένη επιστολή κλπ) μέχρι την ημέρα της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή στις 15-06-2021, και μέχρι ώρα 9:00 π.μ. με
έναρξη την Πέμπτη 03-06-2021 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πρεσπών (δ/νση: Λαιμός, Τ.Κ.
53150).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις ή
κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των υπό
ανάθεση υπηρεσιών και παρέχουν τα εχέγγυα για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος
υπάλληλος: Ευάγγελος Καραγιάννης, τηλ: 2385351322, Fax. 2385051436, e-mail:
karpresp@otenet.gr
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και της μελέτης (τεχνική
περιγραφή) που την συνοδεύει καθώς και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς, θα
δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.prespes.gr
Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 54/2021 (ΑΔΑ:9ΧΙ2ΩΞ8-ΛΛΠ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Πασχαλίδης

