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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 επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για «Λοιπές Τπηρεσίες υλοποίησης 

του έργου Fire Detection», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 28.799,69 € (με 
Υ.Π.Α 24%)  
Ο οποίος αναλύεται στα παρακάτω τμήματα 
ΣΜΗΜΑ 1 Αναλύσεις – αναφορές, CPVS: 79417000, προϋπολογισμού: 8.999,98€ (με ΥΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ 2 Τπηρεσίες μετακίνησης & διαμονής, CPVS: 63510000, προϋπολογισμού: 
1.714,97€ (με ΥΠΑ). 
ΣΜΗΜΑ 3 Λοιπές δράσεις προγράμματος, CPVS: 22140000, 79950000, 79540000, 
34992000,  ενδεικτικού προϋπολογισμού: 18.084,74€ (με ΥΠΑ). 
και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 από το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής υνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία", Κωδ. ΑΕΠ-
231/6 με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160030. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Οι φάκελοι των προσφορών 

υποβάλλονται μέχρι την 03η Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Σρίτη και ώρα 10:00  

 Είτε  (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  

 Είτε   (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή  

 Είτε  (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το 50% της διάρκειας 

της, αλλά όχι πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πράξης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

το διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί), Όλα τα 

νομικά πρόσωπα, υνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 

ως το αντικείμενο του διαγωνισμού, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για έως και σε τρία 

τμήματα της σύμβασης. 

Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική και η Αγγλική γλώσσα μερικώς, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.1.4. Κωδικός NUTS: GR111 

Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην 

ιστοσελίδα του Δήμου ουφλίου www.soufli.gr. 
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