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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ
Για την προμήθεια με τίτλο:
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ"
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Τριφυλίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Δημαρχείου 2

Πόλη, Τ.Κ.

24500 Κυπαρισσία Μεσσηνίας

Τηλέφωνο

27610 35016

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

agpetra@1391.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αγγελής Πετρακόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο

www.dimostrifylias.gr

(URL)

2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τριφυλίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α 30.7135.001ποσό 35.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
3. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πινακίδων και λοιπών ειδών οδικής σήμανσης και ασφάλειας για τις ανάγκες του
Δήμου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.999,00 € με ΦΠΑ 24 %.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννενήντα (90) ημέρες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής.
4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/11/2017 και ώρα 10:00.
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα.
5. Δικαίωμα συμμετοχής
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης).
6. Εγγύηση συμμετοχής
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 πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και
πενήντα λεπτών (564,50 €).

Ο Δήμαρχος
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