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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Ακίνητα Μονοµετοχικής Α.Ε.
προκηρύσσει την διενέργεια διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας παραλιών ΕλαφονησίουΓραµβούσας-Φαλασάρνων» για τις ανάγκες της λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστηµάτων
και παραλιών και συνεπώς την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών , µε κριτήριο
κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά βάσει τιµής.
Κωδικός CPV: 98390000-3
Ο προϋπολογισµός δαπάνης των υπηρεσιών είναι 399.999.99 €
συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. :64-98-08-9000 του προϋπολογισµού 2018.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(EΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής
της
προκήρυξης της σύµβασης προς δηµοσίευση στην
εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.g
ov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

HMEΡOMHNIA
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΣΗ∆ΗΣ
21/05/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
29/05/2018
12:00 µ.µ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18/06/2018
12:00µ.µ.

Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο
διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
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 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 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.)», και στο Ν. 4412/2016.
∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 14/05/2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η δηµοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα
γίνει µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισµού
παρέχονται ελεύθερα άµεσα µε πλήρη πρόσβαση αµέσως µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κίσσαµου στη διεύθυνση: www.kissamos.gr
Ο Χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται σε 6 µήνες.
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για διάστηµα από την υπογραφή
της έως και 30/11/2018.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της Ακίνητα Μονοµετοχικής
Α.Ε. , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται µε τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της
διακήρυξης.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι 2% (δυο επί τοις εκατό) της συνολικά
προεκτιµώµενης από την υπηρεσία αξίας της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016

Ο Πρόεδρος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL
FOURNARAKIS
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Φουρναράκης Εµµανουήλ

