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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αρ.πρωτ:ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/155715/3823/2021

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
/Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, μετά την υπ΄ αριθμ. 664/2021 ΑΔΑ: (ΩΦΣΑ7Λ6-Ν8Ψ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την
«προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για τις ανάγκες κλιματισμού της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ενότητας Ηλείας, προϋπολογισμού έως 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής».
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.200,00€ με ΦΠΑ) και οι σχετικές
δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε :02.03.072.0869.01.0001, και τον Κ.Α.Ε.:02.03.072.1729.01.0001 πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί η Α/Α:1818 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΤ7Λ6ΣΥ4) και η Α/Α 1819 (ΑΔΑ : ΩΝ0Ε7Λ6-ΧΞΙ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, για το σύνολο της παρεχόμενης προμήθειας και υπηρεσίας.
Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και για δύο (2) μήνες.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Χρόνος ισχύος των προσφορών 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 42511110-5 «Αντλίες θερμότητας».
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4782/2021.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις, υποβάλλονται εγγράφως στην αναθέτουσα
αρχή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επί της Διακήρυξης στο e-mail: ddo-proc@ilia.pde.gov.gr και επί των
τεχνικών προδιαγραφών στο e-mail: aniarchos@ilia.pde.gov.gr
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, στις παρακάτω ημερομηνίες:
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 09/06/2021.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς.
Αντίγραφα της διακήρυξης για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr, ενώ η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
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. στo τηλέφωνο 26213-60425 κα Αλτάνη Κλεοπάτρα (ddo-proc@ilia.pde.gov.gr) επί της
Διακήρυξης και στο τηλέφωνο 26213-60263 κo A. Νιάρχο (aniarchos@ilia.pde.gov.gr) επί των τεχνικών
προδιαγραφών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

