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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου», με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .
Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 756.400,00€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α.
24% ( Σύνολο 610.00,00€ ΦΠΑ 24% 146.400,00) και θα βαρύνει τον Κ.Α 63-7135.001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καρπενησίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση την στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και έλαβε ID: 20-543766-001.
Ημερομηνία &ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 6/11/2020 & ώρα 23.30 μ.μ
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 7/12/2020 & ώρα 23:30 μ.μ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της
αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης ομάδας, ή του αθροίσματος του
προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ομάδων στις οποίες συμμετέχει.
Η σύμβαση την οποία θα συνάψει ο Δήμος, με τον ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η
διάρκεια ισχύος της μέχρι και τρείς (3) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι'
αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.22373 50077 και 22373 50030 αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Δ.
Μπαμπαλής και κ. Σ. Τομαρά), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.
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