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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της
υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020» με
CPV: 77311000 (Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής), ενδεικτικού
προϋπολογισμού 33.948,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Κωδικός Γεωγραφικής
Περιοχής Φορέα (NUTS): EL653.
Η υπηρεσία διαιρείται σε δύο (2) ομάδες εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν προσφορές είτε για την 1η Ομάδα εργασιών (Διαχείριση οργανωμένων χώρων
Πρασίνου) είτε για τη 2η Ομάδα εργασιών (Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς) ή και
για τις δύο Ομάδες εργασιών, πάντα για το σύνολο των εργσιών της κάθε ομάδας. Η
κατακύρωση θα γίνει στον μειοδότη έκαστης Ομάδας εργασιών, που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, εφόσον η προσφορά του είναι έγκυρη και πληροί τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της μελέτης.
Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/12/2020, ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό
Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) - Κεντρική
Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα λήξης
της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας.
Tα έγγραφα της σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
α) Στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr β) Στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.
sparti.gov.gr σε επεξεργάσιμη μορφή, όπου παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την
αρμόδια
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