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Λίμνη, 18/05/2021
Αριθ. Πρωτ.: 4278

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συνοπτικού διαγωνισμού για
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
Διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για
την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Σ.Φ.Η.Ο.)
ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ».
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική προσφορά όσο
και για την οικονομική προσφορά και όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα της Διακήρυξης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων
ογδόντα ευρώ (39.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
32.000,00€, ΦΠΑ: 7.680,00€).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β. Συνεταιρισμοί, γ. Ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς είναι η
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή 01/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στον
πρώτο(1) όροφο, την Τρίτη 01 Ιουνίου, ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού. ύστερα από κατελάχιστον προθεσμία δεκαπέντε (10) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο
των ζητούμενων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας.
Μαζί με την προσφορά, και τα οριζόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγύηση
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης
εκτός Φ.Π.Α.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω του ιστότοπου του Δήμου www.malian.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Δήμο τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ή στα τηλέφωνα 22273 50133 (κα Δουρή Μ., Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου &
Προμηθειών) - 2227350217 (κος Γερογιάννης Γ. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας) ή στις
ηλεκτρονικές δ/νσεις: douri@0728.syzefxis.gov.gr/ nileas@otenet.gr .
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