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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ.395/17-1-2020
Περίληψη της υπ’ αρίθμ. πρωτοκ.299/14-1-2020 διακήρυξης
Ο Δήμος Δωρίδος διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης της Προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης
κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87
του ν. 4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών
σωμάτων LED και την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο
Δωρίδος» συνολικού προϋπολογισμού 998.438,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δωρίδος με χρήση 10ετούς
διάρκειας εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62-6691.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Δωρίδος. Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 75%
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και το υπόλοιπο 25% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
Αντικείμενο της σύμβασης
είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του
Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων στο Δημοτικό φωτισμό εξωτερικών
δημόσιων χώρων και οδών με την προμήθεια ειδών όπως αυτά αναλύονται με την μελέτη
προμήθειας: «Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και την προμήθεια
λαμπτήρων LED εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δωρίδος».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες ή 300 ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έχει καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 28/02/2020 και ώρα
15:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης, στα γραφεία του
Δήμου Δωρίδος καθώς και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ (αρ. διαγωνισμού 84136), και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Ιωάν. τηλ.2266350114 και Αργυρόπουλος θ. τηλ.2634350031.
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