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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ
1.Ο Πρόεδροσ τθσ Δ.ΕΚ.ΠΟ.Σ.Α. Δ. Δράμασ ζχοντασ υπόψθ: α)τισ διατάξεισ του
Ν.4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ του και β) τθ με αρικμ.94/2018 απόφαςθ του
Δ.. τθσ Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.(ΑΔΑ: 6ΟΤΨΟΛΣΟ-ΦΑΙ) με τθν οποία εγκρίνονται οι όροι
δθμοπράτθςθσ, προκθρφςςει Ανοικτό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ,
ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ Επιχείρθςθσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ
χαμθλότερθ τιμι για τθ παροχι τθσ υπθρεςίασ «ΗΧΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ
ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α. ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΕΣΟΤ 2018», ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 88.600,00€υμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..
Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςία αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 07/01/2019.
2. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊσ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ςυςτιματοσ, από τθν αρμόδια Επιτροπι με
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν από τθν 26/07/2018 και ϊρα
17.00 μ.μ.
3.Δεκτοί ςτον Διαγωνιςμό γίνονται φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ, ςυνεταιριςμοί, ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά,
κοινοπραξίεσ που αςχολοφνται με τθ μίςκωςθ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ, γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ
εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο ι τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από τον
εποπτεφοντα φορζα κατά περίπτωςθ, από το οποίο προκφπτει θ εγγραφι του
υποψθφίου αναδόχου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
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4. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ
αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(Ε..Η.ΔΗ..-Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr).
5.Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται με εγγυθτικι επιςτολι από αναγνωριςμζνθ
Σράπεηα ι γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων για ποςό ίςο με το
2% του εκτιμοφμενου προχπολογιςμοφ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ του
ΦΠΑ.
Πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ παροφςα προκιρυξθ: ΔΕΚΠΟΣΑ Δ. Δράμασ (κ.Ζωι
Δερμεντηι).
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