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ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 306

68100 Αλεξ/πολη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Aρ. Πρωτ: …………………………..
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ιακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, η υπηρεσία:
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης»,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδίως τις διατάξεις: του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, του
Ν.4314/2014, του Ν.4270/2014, του Ν.4250/2014, της παρ. Ζ του Ν.4152/2013, του Ν.4129/2013, του
Ν.4013/2011, του Ν.3861/2010, του Ν.2859/2000, του Ν.2121/1993, του π.δ 28/2015, του π.δ.
80/2016, του Ν.4599/2019 και σύµφωνα µε την Μελέτη µε αρ. 33/2021 του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.520,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.000,00, Φ.Π.Α. : 11.520,00).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στην υπ αριθμ
πρωτ: 12156/19-4-2021 αναλυτικής διακήρυξης. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) 73220000-0.
Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της
σύµβασης. Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Tυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη παρούσα σύµβαση.
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος όροφος, Αλεξανδρούπολη) την 13.05.2021 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο, αλλά πρέπει να
έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100) έως
την ανωτέρω ηµέρα και ώρα.
Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν
γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης, από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, στον
δικτυακό τόπο www.alexpolis.gr ή από το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
Για περαιτέρω πληροφορίες: κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος, Κύπρου 17, Αλεξανδρούπολη
τηλ.2551350037.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Πράσινο Ταµείο (Αρ. Απόφασης ∆.Σ.
Πράσινου Ταµείου 114.6/2016, Α∆Α: 7Τ3546Ψ844-Π∆Θ). Η δαπάνη για την σύµβαση βαρύνει την µε
Κ.Α. εξόδου: 00.6117.029 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021 του
∆ήµου Αλεξανδρούπολης.

Ο ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

