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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

                                                   
Προκηρύσσεται  ηλεκτρονικός  ανοικτός  δημόσιος  μειοδοτικός  διαγωνισμός  με  σφραγισμένες
προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  βάσει  της  τιμής,  για  την  «Προμήθεια  υλικών  ύδρευσης  και  υδρομέτρων»
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 358.714,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

29/12/2020

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 28/12/2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 29/12/2020 και ώρα 15:00΄

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

20/1/2021 και ώρα 15:00΄

 
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται:  α)  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής και  β)  να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr). 

Κάθε  προσφορά θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από εγγύηση  συμμετοχής  για  ποσό που  θα
καλύπτει το 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
5.785,72 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για
το συγκεκριμένο τμήμα ειδών ως αυτά καθορίζονται στη μελέτη 35/2020.

Αντίγραφο  της  διακήρυξης  μπορούν  να  παραλάβουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  την  Τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες
και  ώρες -  Τηλέφωνα 22973-20060,  20061,  20032,  20036.  Αντίγραφο της διακήρυξης και  τα
τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα
του Δήμου www.  aegina  .  gr  .   

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
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