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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 25/2016
/2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, µετά από την υπ’
αριθµ. 3049/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη
συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή σε ευρώ για την
προµήθεια υλικών
διαγράµµισης για τις οδούς αρµοδιότητας της Π.Ε.Α.Α, για το έτος 2016, προϋπολογισµού
51.832,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (41.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α).
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. του συστήµατος, µε προθεσµία είκοσι οκτώ (28) ηµερών, από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον οικονοµικές
εφηµερίδες (Ναυτεµπορική και ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών) και σε µία (1) τοπική
(Αττικό Βήµα) και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.
www.patt.
patt.gov.
gov.gr ,
στη διαδικτυακή πύλη www.
www.promitheus.
promitheus.gov.
gov.gr του E.Σ.Η.∆Η.Σ & στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ www.
www.eprocurement
eprocurement.
ement.gov.
gov.gr.
gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
Η καταληκτική ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 20/01/2017
και ώρα 22:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 26/01/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς
προσφοράς στο Σύστηµα.
Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της
διακήρυξης παρέχονται από τη ∆/νση Οικονοµικών-Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1ος όροφος, αρµόδιος υπάλληλος
Ειρήνη Φρέρη, τηλ/νο: 2132005152).
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται από τον αρµόδιο υπάλληλο
Γεώργιο Ψαροµιχαλάκη, τηλ:: 213 200 5333.-
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