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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω
των
ορίων, που αφορά την ««Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών
για νηπιαγωγεία κλπ» συνολικού προϋπολογισμού # 149.978,00 €# με Φ.Π.Α (24% ).
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτή
περιγράφεται στην υπ. αριθ. 95/2021 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr (αριθμός συστήματος 151491).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:08/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει 1 τιμής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης ( χωρίς
Φ.Π.Α.), ήτοι #2.419,00€#.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Δημητρίου - Τμήμα Προμηθειών -Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ. 173
43 στα τηλέφωνα 2132007764-66.
Δημοσίευση : Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αγίου Δημητρίου στη διεύθυνση (URL) http://www.dad.gr, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η περίληψη της παρούσης
διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr, στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στις εφημερίδες «Κοινωνική», &
«ΠΑΛΜΟΣ». Eπίσης θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
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τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικών προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
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