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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημ. φωτισμού και κτιρίων Δήμου Τριφυλίας

Ο  Δήμος ΤριφυλίαςΔήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την  πρώτη (01) του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2018  ημέρα Πέμπτη και ώρα  13:00 μ.μ. (λήξη
παράδοσης  των  προσφορών),  θα  διεξαχθεί  με  ανοικτή  ηλεκτρονική  Δημοπρασία  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την
πέμπτη (05) Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ο διαγωνισμός: 
 " Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημ. φωτισμού και κτιρίων Δήμου ΤριφυλίαςΠρομήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης δημ. φωτισμού και κτιρίων Δήμου Τριφυλίας". 
Ο προϋπολογισμός  με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης  3232/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου
Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των 6 4 . 4 2 8 , 8 0 €  6 4 . 4 2 8 , 8 0 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 7 9 . 8 9 1 , 7 1 €7 9 . 8 9 1 , 7 1 €  (με Φ.Π.Α.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
        1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
       α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
       β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
       γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
       δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
       2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν

συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς . 
       3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

       Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών
(1.288,58€)  για συμμετοχή σε όλες τις ομάδες ή 2% επί του προϋπολογισμού της ομάδας (χωρίς το ΦΠΑ) αν συμμετέχει σε μία
ομάδα και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Τριφυλίας. 

       Η ισχύς της θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Οι ανάδοχοι
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, καθώς και δελτίο
φορολογικής ενημερότητας.
Το παρών χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Τα  έγγραφα  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με
την αναθέτουσα αρχή στα τηλέφωνα 27610 35018, 2761035022 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  Δήμαρχος

Παν αγιώτη ς  ΚατσίβελαςΠαν αγιώτη ς  Κατσίβελας
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