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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 
Αμφιλοχία   16  -10-2017 
Αριθμ πρωτ.  – 14133 - 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ : "Βελτίωση συστημάτων 
διαχείρισης νερού"  
Συνολικός  προϋπολογισμός # 172.703,48 € #  
(καθαρό ποσό 139.277,00 πλέον ΦΠΑ)  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ο Δήμος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με  κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής για την ανάδειξη αναδόχου « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 
"Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης νερού Δήμου Αμφιλοχίας"» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : # 172.703,48 € # 

 
1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:  
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 30500 Αμφιλοχία   
Τηλ.: 2642360425,445  Telefax: 2642360414  

E-mail: ty@1257.syzefxis.gov.gr Ιστοσελίδα: http:/ www.dimosamfilochias.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr .Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, από τα γραφεία του Δήμου 
Αμφιλοχίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους.  
3. Κωδικοί CPV: 44163000-0, 38411000-9  
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών 
ύδρευσης.   
5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές  
6. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της ή έως την εξάντληση της 
πίστωσης, δηλαδή του ποσού του συμφωνητικού ή και της επέκτασης αυτού, ακόμη και πέρα 
των 12 μηνών μετά από απόφαση του αρμόδιου Οργάνου.  
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου 
που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης,  
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εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.  
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι.  
9. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι Τετάρτη  8 -11-2017.και ώρα 
14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες  
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  
12. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ποσού 2.785,00 ευρώ, και ως αναλύεται στο άρθρο 
2.2.2.1 της διακήρυξης σε ό,τι αφορά προσφορές κατ' ομάδα.  
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τον ΚΑ 25-7312.011 σχετική πίστωση 
του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017-2018  

14. Ενστάσεις: Πλήρη αναφορά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης  
115. Δημοσιεύσεις: Εκτός της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το συνολικό κείμενο της 
διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο “διαύγεια” και 
στο site του Δήμου ενώ η παρούσα προκήρυξη καταχωρείται στον εθνικό και στον τοπικό τύπο. 

 
   
 
 
 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 

α/α 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Γεώργιος   Αλπός 

ΑΔΑ: 9ΒΣ5ΩΨΞ-ΕΟΩ


		2017-10-16T20:02:45+0300
	Athens


		2017-10-18T18:25:05+0300




