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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) το ΠΔ 28/80, το άρθρο 209 του Ν.
3436/2006, το ΠΔ 60/2007, το Ν.4155/2013 και β) τη με αριθμό 13/2016 aπόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 74ΖΜΩ9Μ-Β28) με την οποία εγκρίνονται οι όροι
δημοπράτησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την εργασία «Συντήρηση κήπων πάρκων» . Ο προϋπολογισμός είναι
198.499,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της εργασίας αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και μέχρι 31-12-2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι την Τετάρτη 17-022015 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:
 Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, ειδικότητας Γεωπόνων, Δασολόγων,
Δασοπόνων και Τεχνολόγων Γεωπονίας, κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή
ΕΔΔΕ.
 Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα
και το το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται µε το αντικείμενο της υπό ανάθεσης
σύμβασης , όπως βεβαιώνεται από το σχετικό πιστοποιητικό επιμελητηρίου
(Τεχνικού ή Επαγγελματικού).
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό τριών χιλιάδων διακοσίων
είκοσι οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτών (3.228,00€) κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή
Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις
έως την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας από τη Δ/νση Περ/ντος & Πρασίνου
(πληροφορίες κα Ταχταλή Σοφία, τηλ.: 25213 50606 γραφείο 209).
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