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                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο πρόεδρος της  «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο : “ Προμήθεια φιαλών 0,25 L, 0,75L και 1L για τις ανάγκες της ΞΙΝΟ 

ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α, για το έτος 2021 ”, συνολικού προϋπολογισμού 570.081,94€ με 

ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 

τιμής  , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

- Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
«ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», - Διεύθυνση: Ξινό Νερό, Αμύνταιο  

,53200.Τηλ: 2386081100, fax: 2386081567, Ιστοσελίδα: http://www.xinoneroae.gr, Κωδικός NUTS:EL533 

- Κωδικός CPV: 39225710-5 (μπουκάλια) 

-Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της αρ.πρωτ: 1394/26-3-2021 διακήρυξης, και συμπληρωματικά 

έγγραφα θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις: http://www.xinoneroae.gr 

και www.promitheus.gov.gr. 
-Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί του 

προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, του/των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά . 
-Φορέας Χρηματοδότησης:  Από ιδίους πόρους της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α 

-Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικό μέσο για δημοσίευση στην Υπηρεσία εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26/3/2021 , δημοσιεύτηκε στις 31/3/2021 με αριθμό: ΕΕ S: 2021/S 063-159305 
-Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως τις 31/12/2021 , με δυνατότητα  χρονικής 

παράτασης μέχρι και τέσσερις  (4) μήνες από τη λήξη της σύμβασης. 

-Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν ένα ή 

περισσότερα τμήματα (μερική προσφορά) ή το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά).  

.Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
-Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 
φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
-Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,και 
Α/Α Συστήματος :100353.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η  25/04/2021 και ώρα 23:59μμ. Γλώσσα σύνταξης 
προσφορών είναι η Ελληνική. 
-Αρμόδιος για περισσότερες πληροφορίες: Ευανθία Γεωργίου ,τηλέφωνο: 2386081100 fax: 2386081100.  
  

 
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
                                              ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α 

 
 

                                                           Μπιτάκης Άνθιμος 
 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ  

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 
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