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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                Πρέβεζα  10-05-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                      Αρ. Πρωτ. 9306   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209 , του Ν. 4412/16 & του
Ν.4782/2021, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  εξοπλισμού για την δημιουργία
προσβάσιμων  θαλάσσιων  προορισμών  στο  Δήμο  Πρέβεζας  _  Τμήματα  2,5,6,7,8,9
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% : “48.564,60€ ”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι ειδών:Αποδυτήρια-Ντουζιέρες-Ξύλινος
διάδρομος-Πίνακες  ανακοινώσεων-Πινακίδες  σήμανσης.  Τα  CPV αντίστοιχα  είναι:45212230-
7/44411400-8/3419100-1/30192170-3/34928471-0.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.  Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται  στην αριθμ. 11/2021
εγκεκριμένη μελέτη (Α.Ο.Ε.213/2021).Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να  υποβάλλει προσφορά για ένα
ή περισσότερα τμήματα . Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή αναφέρεται σε EURO και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι
νόμιμες κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες 
Φορέας χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  Κωδ.  ΣΑΕ
1551. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων  Επενδύσεων   και  βαρύνει  την  με  Κ.Α.  :  02.60.7135.930  σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας. Η σύμβαση περιλαμβάνεται
στο  υποέργο  Νο  3  της  Πράξης  :  «Δημιουργία  Ολοκληρωμένων  Τουριστικών  Προσβάσιμων
Θαλάσσιων  Προορισμών»   η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την  αρ. Πρωτ.  .
4653/1506/Α3/26.07.2018 απόφασης ένταξης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.   και έχει λάβει κωδικό MIS
5021738.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο  ΕΤΠΑ) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510022). 
Τόπος διενέργειας - ημερομηνία : “Δημαρχείο Πρέβεζας, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 2 Πρέβεζα, ΤΚ 48100”-
21/05/2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 & λήξης 10:30 , ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Απαιτείται   εγγυητική επιστολή συμμετοχής      ποσοστού 2%  επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α. των τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποσοστού  5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
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Ο Προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  πριν  την  αποδέσμευση της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης της σύμβασης και πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας, να
καταθέσει  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστού 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το
Φ.Π.Α.,ισχύος δύο ετών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποι-
ούνται στο αντικείμενο της σύμβασης.
Περισσότερες πληροφορίες για την διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 
Τηλ.:26823-60683 E-mail  promithies.dimou.prevezas@gmail.comΠλήρες τεύχος δημοπράτησης αναρτάται
στη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Πρέβεζας  :  http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-
diagonismoi/ 
                                                                                   
                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος   
                                                                                                                        Γεωργάκος Νικόλαος
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