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Αμφιλοχία 27-10-2022
Αριθμ. πρωτ. – 14886 -

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. πρωτ. Διακήρυξης
14885/27-10-2022
για την υπηρεσία με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» για ένα έτος (2022-2023)
Συνολικού Προϋπολογισμού # 81.840,00 Ευρώ# με Φ.Π.Α. (66.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) με δικαίωμα
προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες ( σύνολο με προαίρεση 132.000,00 χωρίς ΦΠΑ) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής

σύμφωνα με την αριθμ. 28 /2022 Μελέτη .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 81.840,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός: 66.000,00 € πλέον ΦΠΑ: 15.840,00 €) , με δικαίωμα προαίρεσης
για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες ( σύνολο με προαίρεση 132.000,00 χωρίς ΦΠΑ)
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 5, Ταχ.Κωδ.:30500, Τηλ.: 2642360437 mail:
dimamfil@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.dimosamfilochias.gr
Χρόνος διάρκειας της υπηρεσίας : δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί,
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα τοις εκατό ) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς
Φ.Π.Α., ήτοι ποσό χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ (1.320,00 €) .
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016,
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Πέμπτη

Συστημικός Αριθμός:

27/10/2022

Τρίτη

31/10/2022
15/11/2022

176245

ΩΡΑ 14:00 μ.μ

Χρόνος ισχύος προσφορών: (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της διακήρυξης αναρτάται
στο Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο
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