
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 

ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ                                                            Απ. Οπωη.  577/18-01-2018 
 

 
ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΡΣΜΞΟΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

« Οπομήθεια  και  εγκαηάζηαζη  πλωηών  και  λοιπών  ςποζηηπικηικών  ζηοισείων  

για  ηην ανάπηςξη  μη  μόνιμηρ  ςποδομήρ  πλωηήρ  κολςμβηηικήρ  δεξαμενήρ  ζηη 

Κίμνη  Ζηπού » 

Ξ Δήμαπσορ Ζηπού 

πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθύξσζεοηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκεζεηαο 

«Οπομήθεια  και  εγκαηάζηαζη  πλωηών  και  λοιπών  ςποζηηπικηικών  ζηοισείων  

για  ηην ανάπηςξη  μη  μόνιμηρ  ςποδομήρ  πλωηήρ  κολςμβηηικήρ  δεξαμενήρ  ζηη  

Κίμνη  Ζηπού » πξνϋπνινγηζκνύ 72.000,00  εςπώ κε ην Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέηοςζα Απσή - Ρηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: Δήκνο Ζεξνύ 

Οδόο: Πιαηεία Γελλεκαηά, 48200 Φηιηππηάδα 

Ταρ.Ισδ.:48200 

Τει.:2683360618. 

Telefax:2683024667 

E-mail:info@dimoszirou.gr 

Θζηνζειίδα: http://dimoszirou.gr/ 

 

2. Οπόζβαζη ζηα έγγπαθα: Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να παπαλαμβάνοςν ηη διακήπςξη, 

ηο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ και ηα λοιπά έγγπαθα ηος διαγωνιζμού από ηο ημήμα 

Τεσνικών Έπγων ηος Δήμος Ζηπού ζηη διεύθςνζη Πλαηεία Γεννημαηά, 48200 Φιλιππιάδα  και 

να επικοινωνούν ζηο ηηλ. : 2683360614 ή ζηο Fax: 2683024667 ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ 

(απμόδια ςπάλληλορ : κα Αναζηαζιάδος Κςπιακή). 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα έσοςν άλλωζηε ππόζβαζη ζηη διακήπςξη, ηο ένηςπο οικονομικήρ 

πποζθοπάρ και ηα λοιπά έγγπαθα ηος διαγωνιζμού καηόπιν ηηρ δημοζίεςζήρ ηηρ ζηην 

ιζηοζελίδα ηος Δήμος . 

 
3. Ιωδικόρ CPV: 34513300-9 

 

4. Οεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: «Οπομήθεια  και  εγκαηάζηαζη  πλωηών  

και  λοιπών  ςποζηηπικηικών  ζηοισείων  για  ηην ανάπηςξη  μη  μόνιμηρ  ςποδομήρ  

πλωηήρ  κολςμβηηικήρ  δεξαμενήρ  ζηη  Κίμνη  Ζηπού» 

Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ ζύμβαζηρ ανέπσεηαι ζε 72.000,00 Δυρώ και αναλύεηαι ζε: 

Καθαπή αξία: 58.064,52 Δυρώ 

Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ: 13.935,48 Ευρώ 
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5. Τπόνορ εκηέλεζηρ: Οενήνηα (50) ημεπολογιακέρ ημέπερ από ηην ςπογπαθή ηηρ 

ζςμβαζηρ 

 

6. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  Τα απαπαίτητα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν 

αναυέπονται στην αναλυτική διακήπυξη. 

 

7. Οαπαλαβή πποζθοπών: . Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ηην 07/02/2018, ημέπα Τεηάπηη 

ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηος Δήμος Ζηπού ζηη Φιλιππιάδα . 

Ώπα έναπξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών από ηην Επιηποπή Διαγωνιζμού η 10:00 π.μ και ώπα 

λήξηρ η 10:30 π.μ (ώπα λήξηρ παπαλαβήρ πποζθοπών), 
 

 

8. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή 

 

14. Τπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΙΑ 30-7311.011 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

ηνπ Δήκνπ. 

 

15. Ενζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 

Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 

16. Δημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΙΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ   

 

 

 

       Ο Δήκαξρνο 

 

 

                                                                  Ιαιαληδήο Νηθόιανο 
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