
 
 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ & ΚΑΣΑΧΩΡΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                            Ναύπλιο, 27/03/2019                        

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΓΑ  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗ : 994/2019 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΗΔΗ : 72280 

 

Η Π.Ε. Αργολίδασ προκθρφςςει θλεκτρονικοφ, ανοικτό διαγωνιςμό για τθν υλοποίθςθ του Ζργου : 
«ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΝΟΜΟΤ ΑΡΓΟΛΙΓΑ» σποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΩΛΗΝΩΝ 

ΑΡΓΔΤΣΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΟΔΒ ΚΟΤΣΟΠΟΓΙΟΤ», σσνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € 

σσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον σσμυέροσσα από οικονομική άποψη 

προσυορά βάσει τιμής. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : 2015ΔΠ52600003 ΑΔΠ 526. CPV 43323000-3. 
Κάκε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να δϊςει προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν. 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν ορίηεται θ 19/4/2019 θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 15.00 μμ.,  μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι αναφερόμενοι ςτο άρκρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 
κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ το Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ 
διλωςθσ. Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι.Στον διαγωνιςμό δεν κα γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ 
προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Π.Α, για τα 
τμιματα ενδιαφζροντοσ. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για ζξι (6) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν 02/05/2019 θμζρα Πζμπτη και ϊρα 
10.00 π.μ., μζςω του υςτήματοσ, από τθν αρμόδια επιτροπι. 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2015ΕΠ52600003, ΣΑΕΠ 526 

Η ςχετικι διακιρυξθ και όλα τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ παρζχονται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ κ α ι  από τθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ www.ppel.gov.gr για πλιρθ, άμεςθ και ελεφκερθ 
πρόςβαςθ. 
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό δίδονται από τθ Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.Αργολίδασ 
(τθλ.2752360398-402 κα Μάντηαρθ Ελζνθ, κοσ Χατηάρασ Αριςτείδθσ) & από τθ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων (για τα τεχνικά 
κζματα τθλ. 2752360451 κοσ Ηλίασ Γεϊργιοσ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ. 
 

Η Πρόεδροσ τησ Οικ. Επιτροπήσ 

Κωνςταντίνα Νικολάκου 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/


ΑΔΑ: ΨΑΦΑ7Λ1-ΖΒ8
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