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Π Ε Ρ Ι Λ ΗΧ Η Δ Ι ΑΚ ΗΡ Τ ΞΗ   Δ Ι Α Γ ΨΝ Ι  Μ Ο Τ  
Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς   ο υ φ λ ί ο υ  

 

 Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο 

«Προμήθεια υστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης 

– ουφλίου και Υορτηγού Αυτοκινήτου τύπου pick-up  4Φ4», σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 311.800,00 € (με 
Υ.Π.Α 24%)  
Ο οποίος αναλύεται στα παρακάτω τμήματα 
ΣΜΗΜΑ 1 (Περιλαμβάνει) 
«ύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών», CPVS: 31625100-4 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 
279.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ 2 (Περιλαμβάνει) 
«Υορτηγό αυτοκίνητο», CPVS: 34130000-7 ενδεικτικού προϋπολογισμού: 32.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ). 
και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 από το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής υνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία", Κωδ. ΑΕΠ-
231/6 με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160030. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. 

μέχρι την 2η Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό 

φάκελο. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 08-11-2018 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παράδοση θα γίνει μέχρι 150 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το 

Σμήμα 1 και μέχρι 60 ημέρες για το Σμήμα 2. 

το διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα. 

3. υνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα ως το 

αντικείμενο του διαγωνισμού. 

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 
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απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε..Η.ΔΗ.. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σε ένα μόνο τμήμα της 

προμήθειας. 

Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική Κωδικός NUTS: GR111 
Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού εκτός Υ.Π.Α. για το τμήμα για το οποίο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Ισχύς προσφοράς δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 

Ε.Ε. είναι η 03-10-2018 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη υγγραφή Τποχρεώσεων και τα 

λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου ουφλίου www.soufli.gr και στην 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr [Α.Α. υστήματος 62809 (για το τμήμα 1) και 

64415 (για το τμήμα 2)]. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2554 

350 131 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

                                               ουφλί 10-10-2018 
                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
 
 

 

                                                                                  ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 
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