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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, Κάτω των ορίων,
για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την νέα πτέρυγα στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου», συνολικού
προϋπολογισμού έως 88.920,43 ευρώ με Φ.Π.Α.,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής. και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.
Ο προϋπολογισμός είναι 88.920,43 ευρώ με Φ.Π.Α., και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. ενάριθμου έργου 2016ΕΠ00110092) .
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του/των τμήματος/τμημάτων
για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά χωρίς το ΦΠΑ .
Η Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της, λήγει σε τρεις μήνες και σε κάθε περίπτωση μετά την ποσοτικήποιοτική παραλαβή των ειδών,
Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος ισχύος των προσφορών για διάστημα 12 μηνών από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 13η Ιανουαρίου 2021.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις,
και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το
αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος στις
παρακάτω ημερομηνίες:
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αρ.: 104897
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 03η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις
www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα
αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο τηλέφωνο 2631361212.
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