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Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό
διαγωνισµό για το έργο «Αποκατάσταση υποσκαφών και βλαβών κρηπιδώµατος λιµένα
Λευκάδας» προϋπολογισµού € 96.800,00 συµπ. Φ.Π.Α..
Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής.
Ο
διαγωνισµός
θα
διεξαχθεί
ηλεκτρονικά
στη
∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής
προσφορών: Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 10:30.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε Έργα Οδοποιίας (CPV 45233120-6) και Έργα Λιµενικά
(CPV 45241000-8) και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη
σχετική διαδικασία εγγραφής.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής µε
δικαιούχο το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος, ποσού που θα καλύπτει το 2% του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α..
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr..
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ.
2645360508, αρµόδια υπάλληλος Γεωργία ∆ιαµάντη).
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