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1.

Ξξέβεδα, 20-04-2018
Αξ. Ξξωη.: ηη 49216/1866

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΡΖΠ ΚΔ Α/Α ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 56061
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΣΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Αλαζέηνπζα αξρή: Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ.

2.

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ: «Αλάδεημε εξγνιάβνπ/σλ γηα ηνλ από εδάθνπο ςεθαζκό ειαηνδέληξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο
έηνπο 2018, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Πξέβεδαο».

3.

Ππλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 138.096,32 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο
ΦΠΑ.

4.

Δίδνο δηαγωληζκνύ: Αλνηθηόο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.

5.

Θξηηήξηα αλάζεζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, (ρακειόηεξε ηηκή αλά ςεθαδόκελν ειαηόδεληξν θαη ςεθαζκό).

6.

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο: Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο πνπ ππνβάιινπλ
θνηλή πξνζθνξά, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.

7.

Θαηάζεζε πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΥΑ
Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) θαη ζην Ν. 4412/2016.

8.

Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.

9.

Δγγπήζεηο: Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζηνπο
νπνίνπο ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο,
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ηεύρνο ηεο πξνθήξπμεο.

10. Ξαξαιαβή ηεπρώλ δηαθήξπμεο: Η δηαθήξπμε κε όια ηα Παξαξηήκαηα δηαηίζεηαη ζε ειε-

θηξνληθή κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr (Α/Α Σπζηήκαηνο:56061)
θαη επίζεο κε ειεύζεξε θαη πιήξε πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή Δ/λζε ηεο Π.Ε. Πξέβεδαο
www.preveza.gr.
11. Ζκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 21-04-2018, εκέξα Σάββαην θαη ώξα 08:00 π.κ.
12. Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: 14-05-2018, εκέξα Δεπηέξα θαη
ώξα 15:00 κ.κ.
13. Ζκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ: 18-05-2018, εκέξα:
Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ.
14. Σξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο: Από 15-06-2018 έσο 15-11-2018 θαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ έσο 15-11-2018.
15. Ξιεξωκή: Τκεκαηηθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ςεθαζκνύ ησλ Τνκέσλ, ηελ παξαιαβή
ηνπο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ηελ πξνζθόκηζε, από ηνλ αλάδνρν, ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ.
16. Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο - παξνρή δηεπθξηλήζεωλ: Γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
– δηεπθξηλήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά αηηήκαηα ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr.
Ν ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖΠ
ΥΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΣΟΗΚΑΛΖΠ

