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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμος Πωγωνίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της
προμήθειας με τίτλο “Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση
δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Β΄ΦΑΣΗ)” με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 7.750,00 € (με Φ.Π.Α.) και
προέρχεται από Τακτικά Έσοδα. Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2019, βαρύνει τον εξής κωδικό:
Κ.Α. 20-6662.001
Η Δημοπρασία θα γίνει την 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών)
στο Δημαρχείο Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων, στο Καλπάκι– ΤΚ 44004, από
αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν
φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στο Καλπάκι- Τ.Κ. 44004, με ευθύνη του
προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει
να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις
παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Γραφείο
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ.: 2653360119. Επίσης το σύνολο των τευχών
του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.pogoni.gr στην διαδροµή : ΝέαΑνακοινώσεις ► ∆ιακηρύξεις όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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