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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος, 01-09-2020
Αριθµ. Πρωτ.: 25786
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ιακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε το κριτήριο της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, µόνο βάσει της τιµής στο σύνολο των ειδών η
σύναψη δηµόσιας σύµβασης της προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισµού µελέτης 49.910,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε την υπ'
αριθµ. Α.Μ. 31/2019 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων.
Για την διεξαγωγή του διαγωνισµού θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που
αναφέρονται στην υπ' αριθµ.πρωτ. 25785/01-09-2020 αναλυτική διακήρυξη διαγωνισµού. Ενδεικτικά
αναφέρουµε: Ν.4412/2016, Π.∆.80/2016, Ν.4270/2014, Ν.3852/2010 και γενικότερα κάθε διάταξη,
Νόµος, Π.∆.,Υ.Α. και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του ∆ήµου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος,
αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την 15-09-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, δεν απαιτείται η
υποβολή εγγύησης συµµετοχής.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της
προµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα
του ∆ήµου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. Επίσης µπορούν να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 1,
Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362817, Fax: 2741362830, e-mail: m.papafili@korinthos.gr
και e.kamtsiora@korinthos.gr , τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ηλεκτρονικά στα ανωτέρω e-mails. Οι απαντήσεις σε κάθε
ερώτηση θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο www.korinthos.gr.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
είτε µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Κολιάτσου 32 και Ερµού, Κόρινθος, ΤΚ 20131) το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων
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