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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΥ
Ο Γήμορ Βέλος Βόσαρ πποκηπύζζει ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ «άνω ηων οπίων» , με
κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην ε πλέον σσμυέροσσα από οικονομική άπουε προσυορά, βάσει βέλτιστες
στέσες ποιότετας – τιμής με κοστολόγεσε τοσ κύκλοσ δφής. Με ηίηλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΔΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ» εκηιμώμενηρ αξίαρ 2.128.693,75 € πλέον ΦΠΑ

24% ηο ποζόν ηων 510.886,50 € ήηοι ζύνολο δαπάνηρ 2.639.580,25 €
Ζ εκηιμώμενη αξία πεπιλαμβάνει ωρ εξήρ:
Για ππομήθεια επιπλέον εξοπλιζμού ποζού 956.655,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποζού 229.597,20 €, ήηοι
ζςνολικήρ δαπάνηρ ποζού έωρ 1.186.252,20 €.
Για παποσή ςπηπεζιών ποζού 746.300,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποζού 179.112,00 €, ήηοι ζςνολικήρ
δαπάνηρ ποζού 925.412,00 € και
δικαιώμαηα πποαίπεζηρ ποζού 425.738,75 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποζού 102.177,30 €, ήηοι ζςνολικήρ
δαπάνηρ ποζού 527.916,05 €.
Ζ ζύμβαζη εμπίπηει ζηιρ διαηάξειρ ηος Βιβλίος Η ηος Ν. 4412/2016 και ηαξινομείηαι ςπό CPV ωρ εξήρ:
34991000-0 «Φωηιζηικά ζώμαηα ςπαίθπιων σώπων».
32441200-8 «Δξοπλιζμόρ ηηλεμεηπίαρ και ελέγσος».
51110000-6 «Τπηπεζίερ εγκαηάζηαζηρ ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού».
50232100-1 «ςνηήπηζη εγκαηαζηάζεων δημόζιος θωηιζμού».
Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικών Γημοζίων
ςμβάζεων (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), μέζω ηηρ Γιαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος ωρ άνω ζςζηήμαηορ
(απ. 53160), με καταλεκτική εμερομενία σποβολής προσυορών τεν 04 Φεβροσαρίοσ 2019 και ώρα
10:00 π.μ.
Απαιηείηαι εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζε ποζοζηό 2% (δύο) ηοιρ εκαηό (%) επί ηηρ εκηιμώμενηρ αξίαρ ζύμβαζηρ
με δικαίωμα πποαίπεζηρ, σωπίρ Φ.Π.Α., ήηοι 42.573,88 Δσρώ
Παπέσεηαι πλήπηρ ππόζβαζη ζε όλα ηα ηεύση - ζηοισεία ηος διαγωνιζμού, μέζω ηηρ Γιαδικηςακήρ πύληρ
www.promitheus.gov.gr, μέζω ηηρ οποίαρ ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά ηςσόν αιηήμαηα παποσήρ
διεςκπινίζεων.
Πποκήπςξη ηηρ ζύμβαζηρ απεζηάλη με ηλεκηπονικά μέζα για δημοζίεςζη ζηιρ 31/12/2018 ζηην Τπηπεζία
Δκδόζεων ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ.
Για πληποθοπίερ, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο Γήμο, καθημεπινά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ
και ώπερ (ηηλ. 2741360512-513, απμόδιορ ςπάλληλορ Π.Μαςπαγάνηρ, )
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