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Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  (άνω των ορίων)
για την προμήθεια με τίτλο 

 «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος»

  

Ο ∆ήµαρχος Σύρου-Ερμούπολης 

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με 
τίτλο «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές 
τουριστικού ενδιαφέροντος» . Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) η οποία δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και εφόσον πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της 17/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/02/2022 και ώρα 14:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr (συστ.αριθμ.151313), από την 31-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.syros-ermoupolis.gr..
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής, αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. των 
προσφερόμενων ειδών..
Προσφορές υποβάλλονται για ολόκληρη την προμήθεια
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 262.057,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13% & 24%.  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 223.286,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
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σύμβασης. 
Η πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020.
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