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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2018 ».
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
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 ορίζεται κατωτέρω,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)».
ιαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. Η.Σ.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών

: 10/09/2018 ηµέρα ευτέρα και ώρα 00:01

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/09/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00 µµ
Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 26/09/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ
Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 162.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους µε υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2018 το αντίστοιχο ποσό µε το φπα .
εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται αναγνωρισµένοι προµηθευτές της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας, εγγεγραµµένοι
σε επαγγελµατικό και εµπορικό επιµελητήριο.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ανέρχεται στο 2% της συνολικά προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ .
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέλθουν στα γραφεία της ιεύθυνσης Οικονοµικού ωδ/σου της
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου στη ιεύθυνση:
Οδός
Ταχ.Κωδ
Τηλ.
Fax
E-mail

:
:
:
:
:

Πλ. Ελευθερίας 1 – Ρόδος, ιοικητήριο
85131
2241360543-544
2241360635
a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr
m.lyristis@rho.pnai.gov.gr
Γραφείο 15, Τµήµα Προµηθειών

τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες για να προµηθευτούν τα τεύχη δηµοπράτησης ή εναλλακτικά θα διατίθενται σε
ηλεκτρονική µορφή και στην ιστοσελίδα : www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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