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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

της υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» Συνολικού 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού:  60.512,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. και C.P.V:[90481000-2]. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στην  υπ΄ αριθμό 18/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου και είναι για 

χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

1.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την 

προσφορά τους, στο Δημοτικό κατάστημα  Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου 180), το αργότερο μέχρι την 

Τρίτη, 24/08/2021 και ώρα 11:00 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 

φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

2.ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι οικονομικοί φορείς του αντικειμένου που δημοπρατείται και 

που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική 

οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής που 

ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός 

Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (976,00 €). 

Ισχύς προσφοράς έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης, δίνονται στα γραφεία της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου (Σουφλί Βασ. Γεωργίου 180 ΤΚ.68400) και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.soufli.gr  (πληροφορίες Σιδερά  Μαρία τηλ. 2554 350 131).         
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