ΑΔΑ: 6ΥΥ7ΩΚΜ-ΜΜΖ
ΑΔΑΜ: 18PROC004160268

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΝΙΤΡΟΤ
Νίζσρος, 10/12/2018
Αρ. Πρωη. 3907
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ:
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ»
Ο Γήμαρτος Νιζύροσ
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο “ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ”, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 117 ηνπ Ν.4412/2016, κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο ζε εληαίν έληππν πξνζθνξάο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,
ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, πξνυπνινγηζκνχ 30.000,00 Δσρώ κε ην
ΦΠΑ 24%.
1. Αναθέηοσζα Αρτή - ηοιτεία επικοινωνίας:
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΝΙΤΡΟΤ (ΑΦΜ 099269211)
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: ΟΣΑ
Γ/λζε: Μαλδξάθη Νηζχξνπ, 85303
Σει.: 2242360512
Telefax: 2242031330
E-mail: deyan@otenet.gr
Κσδηθφο NUTS: EL421
Ιζηνζειίδα: www.nisyros.gr
2. Πρόζβαζη ζηα έγγραθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηηο δηεπζχλζεηο δηαδηθηχνπ
www.nisyros.gr, www.diavgeia.gov.gr , www.promitheus.gov.gr.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Γήκν Νηζχξνπ θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ δσξεάλ. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα
δίλνληαη ζην ηει. 2242360512, fax 2242031330, πιεξ. ππξφπνπινο Φίιηππνο.
3. Κωδικός CPV: 37415000-0 «Αζιεηηθφο εμνπιηζκφο».
4. Περιγραθή ηης δημόζιας ζύμβαζης: “ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ”.
5. Προζθορές: Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ. Κάζε
δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ
πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. Η γιψζζα ζχληαμεο πξνζθνξψλ είλαη ε ειιεληθή.
6. Υρόνος ιζτύος ηης ζύμβαζης: Η παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
7. Γικαιούμενοι ζσμμεηοτής: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα.
8. Παραλαβή προζθορών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ,
νξίδεηαη ε 27/12/2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 πκ. Ο δηαγσληζκφο ζα
δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ θαη ψξα 11.01 πκ. ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
9. Υρόνος ιζτύος προζθορών: Οη πξνζθέξνληεο δεζκεχνληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ
κελψλ, απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
10. Υρημαηοδόηηζη:
Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.7336.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018 ηνπ Γήκνπ Νηζχξνπ. ρεηηθέο ε
ππ’ αξηζ. 375/3656/20-11-2018 (ΑΓΑ: 6ΚΘΦΩΚΜ-ΔΡ1) απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη ε βεβαίσζε ηνπ
πξντζηακέλνπ, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1 α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο
αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1/2018.
11. Δνζηάζεις θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ππνβάιινληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
12. Γημοζιεύζεις: Σν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν.
Ο Γήμαρτος
Υριζηοθής Ι. Κορωναίος

