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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα         30  - 07 -2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ                                                 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                               

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. ∆/νση       : Πλ.Εθν.Αντίστασης                                            

Ταχ.Κώδικας  :  47100 

FAX                 :  26810-75855 

Πληροφορίες  :  Α.ΚΙΤΣΙΟΥ 

Τηλέφωνο       :  2681361044 

                                                                             

 

                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. οικ.3071 / 30- 07  -2013 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1.Αναθέτουσα αρχή:  Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  

Τόπος διενέργειας διαγωνισµού: Πλατεία Εθ. Αντίστασης -47100 - Άρτα 

Τηλ: 2681361044   FAX: 2681075855 - Πληροφορίες: Άρτεµις Κίτσιου 

2. ∆ιαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού: Ανοικτός  διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις  του ν. 2286/1995, καθώς και του π.δ. 118/2007.  

3α. Αντικείµενο της προµήθειας: προµήθεια ενός αυτοκινούµενου εκσκαφέα για τις 

ανάγκες   των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

3β. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 92.250,00 € µε ΦΠΑ. 

4. Τόπος παραλαβής τευχών διακήρυξης: Περ/κή Ενότητα Άρτας, ∆/νση ∆ιοικητικού – 

Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών (Πλατεία Εθν.Αντίστασης -Άρτα), καθηµερινά 08.00 π.µ. 

- 15.00 µ.µ.  

5α. Λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών:  

  03-09 -2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. 

5β. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών: 

   03-09  -2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. 

5γ. Γλώσσα: Ελληνική. 

5δ. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν θα ληφθούν υπόψη. 
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6. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών:  

Ανοικτή συνεδρίαση για τους συµµετέχοντες προµηθευτές 

7. Εγγυήσεις: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  της 

διακήρυξης  

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής: Οι ασχολούµενοι µε την εµπορία βαρέων µηχανηµάτων έργων. 

9α.Τόπος παράδοσης – παραλαβής υλικών: Όπως αναφέρονται στο  Παραρτήµα  Α της 

διακήρυξης.  

9β. ∆ιάρκεια της σύµβασης:  Από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως  την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του εκσκαφέα. 

9γ. Πληρωµή:  Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκσκσφέα. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµερ/νία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

11. Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας: την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική  

άποψη προσφορά.    

12. Ηµεροµηνία αποστολής στον Ελληνικό τύπο:  31-07-2013. (τα έξοδα δηµοσίευσης 

βαρύνουν τον προµηθευτή) 

 

                                                                                           

 

                                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                                                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ       

 


