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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό
διαγωνισµό για την «Προµήθεια εξοπλισµού για την ανακατασκευή παιδικής χαράς
ΧΖΛ Λευκάδας» προϋπολογισµού € 49.996,80 συµπ. Φ.Π.Α..
Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί
του συνολικού προϋπολογισµού, ανά οµάδα των υπό προµήθεια ειδών.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00
(ώρα λήξης υποβολής προσφορών), στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών του ∆ήµου
Λευκάδας –οδός Αντ. Τζεβελέκη, 311 00 Λευκάδα, ∆ιοικητήριο, 2 ο κτίριο, 1 ο ς όροφος.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 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 του Ν.
4412/2016 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 συµµετέχοντες δεν πρέπει να αποκλείονται από τη συµµετοχή τους σε δηµόσιες
συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16.
Το
πλήρες
κείµενο
της
διακήρυξης
αναρτάται
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) καθώς 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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