«ΦΑΡΙΣ»
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:

7/7/2020

Αριθ.Πρωτ:

2079

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
«ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής για την εκτέλεση της
υπηρεσίας:
«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 26ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr), στην ιστοσελίδα
του Φεστιβάλ www.kalamatadancefestival.gr και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΙΣ
www.kalamatafaris.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά

και σε δύο τοπικές εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
και στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
2. Κωδικός CPV 31518600-6
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου
19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών και εφόσον δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της
διακήρυξης.
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4. Παραλαβή προσφορών: Προσφορές θα παραλαμβάνονται στα γραφεία της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ,
Αθηνών 99, κτίριο Β Νέου Δημαρχείου Καλαμάτα, τ.κ. 24134, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών είναι 3/8/2020 και ώρα λήξης είναι 10:00 πμ.
Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο πρωτόκολλο της Κ.Ε.
ΦΑΡΙΣ έγκαιρα
Η διαδικασία αποσφράγισης προσφορών θα ξεκινήσει 3/8/2020 ώρα 14:00 μμ ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές
για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α Ε 69.18.61.04 του προϋπολογισμού της
Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΦΑΡΙΣ»

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23/7/2020 & ΘΑΡΡΟΣ 23/7/2020.
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