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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟY ΓΙΑ
‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΤ ΥΑΡΑΛΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΨΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ LED’

Ο Δήμαρχος Υαρσάλων
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης
σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη της Σεχνικής Τπηρεσίας του
Δήμου, για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΤ ΥΑΡΑΛΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΨΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ LED», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
με Υ.Π.Α. 1.528.377,44 €.
Υορέας της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Υαρσάλων με χρηματοδότηση από το Σαμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων και από δημοτικούς πόρους ( 1.459.177,44€ από Σ.Π.&Δ. και 69.200 €
από δημοτικούς πόρους).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 20/7135.06, με σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Υαρσάλων.
Σο ποσό του δανείου από το ΣΠ&Δ προέρχεται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Σράπεζας
Επενδύσεων (ΕΣΕπ) ποσό 1.094.383,08 και το υπόλοιπο 25% από πόρους του Σαμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ποσό 364.794,36 € σύμφωνα με την υπ’ αρ. 345/2018 Απόφαση
Δημοτικού υμβουλίου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
υμβάσεων
(ΕΗΔΗ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η-08-2019 και
ώρα 11:00 , σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, όπως ισχύει. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 05η-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική .
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακόσια πενήντα ένα και εικοσιπέντε λεπτά, ήτοι ποσοστού
2% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός του Υ.Π.Α. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Σύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Σα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.farsala.gr.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
2491350138. Σα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική
διακήρυξη.
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