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Άκτιο 13 /4/2022

∆απάνες Προµηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

1.
Σας στέλνουµε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω
διαγωνισµού και σας παρακαλούµε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόµενοι :
∆.04/22 Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός
2.

∆εν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.

Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου
Επόπτης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ∆. 04/22
1.

Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισµό :
MY FOB AKTIOY, A/∆ ΑΚΤΙΟΥ , 2682 0 45040 – 6

2.
∆ιαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού :
Ανοικτή διαδικασία
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. α. Αντικείµενο : Συντήρηση και επισκευή 10 πυλώνων φωτισµού
πίστας στάθµευσης Α/φων FOB Aκτίου
β.

Συνολική Προϋπολογισθείσα ∆απάνη : 35.000,00 €

4.
α.
Παροχή πληροφοριών τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 08:00
– 14:00, 2682045040 - 6 .
β.

Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr. και www.haf.gr.

γ.

Κωδικός διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ : 159456

5.
α.
Έναρξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών : 26/04/2022 ,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πµ.
β.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών : 6/05/2022 ,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 µµ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
γ.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών : 9/05/2022, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ
δ.

Γλώσσα : Ελληνική

ε.

Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν θα ληφθούν υπόψη.

6.
Πληρωµή : Η πληρωµή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της
συµβατικής αξίας της εργασίας συντήρησης µετα από την οριστική παραλαβή των
εργασιών από αρµόδια επιτροπή .
7.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών στο σύστηµα.
8.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού : χαµηλότερη προσφερόµενη

9.

Ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης:

τιµή

 στον ιστότοπο του «ΚΗΜ∆ΗΣ» : 13/04/2022
 στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια» : 13/04/2022
10. Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης:
▬
▬

στον ιστότοπο του «ΚΗΜ∆ΗΣ» : 14/04/2022
στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ : 14/04/2022

11. Αιτήµατα – ερωτήµατα επί του διαγωνισµού υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά µέσω εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του
διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ. Τα εν
λόγω αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, το
αργότερο 10 ηµέρες
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Τα
αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα,
εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και στην παρούσα και θα
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό . Ερωτήµατα που θα
έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο, δεν θα
απαντώνται.
Σµχος (Ι) Αργύριος Κωστούρος
∆ιοικητής
Ακριβές αντίγραφο
Σγος (ΥΟΚ) Μιχαήλ Βασιλείου
Επόπτης Οικονοµικών Υπηρεσιών

