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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, σε εφαρμογή της αριθ. 65/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων
της διακήρυξης, λόγω του ότι για τις συγκεκριμένες ομάδες δεν υποβλήθηκε κανένας φάκελος προσφοράς,
θα προβεί σε διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή - συντήρηση των ΟχημάτωνΜηχανημάτων Δήμου Διδυμοτείχου» και συγκεκριμένα για τις ομάδες Β ΄: Ηλεκτρολογικές εργασίες
οχημάτων -μηχανημάτων έργων προϋπολογισμού 15.990,00 με ΦΠΑ 23% και Γ΄: εργασίες
συντήρησης ελέγχου ταχογράφων οχημάτων -μηχανημάτων έργων προϋπολογισμού 3.997,50 € με
ΦΠΑ 23% .Σύνολο προϋπολογισμού για τις δύο ομάδες Β΄& Γ΄ ποσού 19.987,50 € ( με ΦΠΑ 23%).
προσκαλεί
Κάθε φυσικό πρόσωπο, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις
προμηθευτών που ενδιαφέρονται για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας και έχουν τις απαιτούμενες ,
από την
αριθ. 4918/Γ47/5-4-2016 διακήρυξη, προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορά στο Δήμο
Διδυμοτείχου για μία ή και για τις δύο ομάδες του προϋπολογισμού ( Β΄& Γ΄) που αναφέρονται στην 4/2016
μελέτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην
διακήρυξη του διαγωνισμού που θα βρίσκεται αναρτημένη στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναλογεί σε κάθε ομάδα είναι το 2% επί του
προϋπολογισμού της κάθε ομάδας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 31/5/2016. Ως
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 1/6/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα
8:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 9/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Οικ.
Υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2553350662 -663).
Ο ανάδοχος θα προκύψει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με αποδεικτικό,θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

