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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 03.12 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»
(Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών)
Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Ξυλείας» για τις
ανάγκες του υποέργου: «Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση
Κατασκευής: Επείγουσες αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους» της Πράξης:
«Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες
αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους» [ΟΠΣ : 5038114] με CPV: 03419000-0
Ξυλεία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Τόπος παράδοσης υλικών
Ιερά Μονή Φιλοθέου, Άγιο Όρος
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: 52.629,18 €
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.629,18 € (στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αν υπάρξει ανάγκη),
(προϋπολογισμός 45.764,50 €, συν το δικαίωμα προαίρεσης 6.864,68 €), με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με
την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης
αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου
Όρους».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στο Γραφείο της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, τηλ. 2310
888553 (2ος όροφος), στις 25/05/2020 ημέρα Δευτέρα μέχρι και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών).
Οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να παραδίδονται μέχρι την ως άνω ώρα λήξης και όσες
προσφορές πρωτοκολλούνται μετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι
φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται: είτε με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε με αποστολή,
επί αποδείξει, προς την Τεχνική Υπηρεσία, είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν ανατιμήσεις δεν θα
επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής
από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, Πυλαία Θεσσαλονίκης,
57001, τηλ. 2310 888553 (ώρες 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.) καταβάλλοντας το ποσό των 10,00 €. Τα έγγραφα
της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση:
www.programathos.gr.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες: Δροσάκης Ανδρέας στην
προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2310888553

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
άδειες, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η προσφορά δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016 .
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αρ. Φ. 2/40/ΠΑ 2873/21.03-03.04.2020 απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
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