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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Προμικειασ μζςων ατομικισ προςταςίασ (είδθ ρουχιςμοφ και γάλα) για τουσ
εργαηόμενουσ του Διμου Αιγιαλείασ ».
Ο Διμαρχοσ Αιγιαλείασ
προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ «Προμικειασ μζςων ατομικισ προςταςίασ
(είδθ ρουχιςμοφ και γάλα) για τουσ εργαηόμενουσ του Διμου Αιγιαλείασ προχπολογιςμοφ
108.393,04€ με ΦΠΑ.
1. Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Αιγιαλείασ
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Τ.Α.
Οδόσ: Ανδρζου Λόντου 34
Ταχ.Κωδ.:25 100
Τθλ.:26910-22978,26910-25555 εςωτ.120
Telefax:26910-22978
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ιςτοςελίδα:www.aigialeia.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: GR 232
2. Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
υπάρχει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου www.aigialeia.gov.gr.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μποροφν να επικαλεςτοφν ςε οποιοδιποτε περίπτωςθ
προφορικζσ απαντιςεισ –πλθροφορίεσ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ. Επίςθσ το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτο
www.aigialeia.gov.gr, όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ, κακϊσ και ςτο
ΕΣΗΔΗΣ.
3. Κωδικoί CPV ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΜΟΥ
2. ΓΑΛΑ

CPV
35113400-3
15511000-3
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4. Κωδικός NUTS κύριοσ ηόποσ παράδοζης ηης προμήθειας: GR 232
5. Περιγραθή ηης δημόζιας ζύμβαζης

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ ι για
επιμζρουσ ομάδεσ των προσ προμικεια προϊόντων.
Η δαπάνθ προχπολογίηεται ότι κα ανζλκει ςυνολικά ςτο ποςό των 108.393,04€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2017
όπωσ φαίνεται ςυγκεντρωτικά ςτον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΜΟΥ
2. ΓΑΛΑ

CPV
35113400-3
15511000-3

ΠΟΟ

40.152,34€
68.240,70€

6. Δικαιούμενοι ζσμμεηοτής:

Στον διαγωνιςμό για τθν υποβολι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί φυςικά ι νομικά
πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ προμθκευτϊν ι όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο
άρκρο 5 τθσ διακιρυξθσ. Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι,
χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ
ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ. Μαηί με τθν προςφορά κατατίκεται εγγφθςθ ςυμμετοχισ, υπζρ
του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν
Υπθρεςία δαπάνθσ(χωρίσ ΦΠΑ) των προςφερόμενων ειδϊν και θ οποία εκδίδεται όπωσ
ορίηεται ςτθ διακιρυξθ.
7. Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Το κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι ςε προμθκευτι-εσ που κα προςφζρει τθν χαμθλότερθ
τιμι ςτισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι τα
προςφερόμενα από αυτόν προϊόντα καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προμικειασ.
8. Παραλαβι προςφορών:
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με θλεκτρονικό τρόπο μζςω τθσ πλατφόρμασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) ςτθ διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.4412/2016. Η θμζρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορών είναι θ 19 / 5 /2017 και θ
ώρα ζναρξθσ 14:00 μ.μ. Η θμζρα λιξθσ υποβολισ προςφορών είναι θ 11/ 6/2017
και θ ώρα λιξθσ 19:00 μ.μ
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιτοι 15/6/2017 θμζρα
Πζμπτθ και ώρα 10.30π.μ.
9. Χρόνοσ ιςχφοσ ςφμβαςθσ
Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι 12 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ. Ο
προμθκευτισ ι οι προμθκευτζσ ςτουσ οποίουσ κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκοφν να
κατακζςουν προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου
για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΠΑ.
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10. Χρθματοδότθςθ:
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό 2017 του Διμου Αιγιαλείασ με τθ δζςμευςθ
του ποςοφ των 108.393,04€.
11. Δθμοςιεφςεισ:
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ του διαγωνιςμοφ ςτθν ιςτοςελίδα
του Διμου Αιγιαλείασ : aigialeia.gov.gr.
Η προκιρυξθ (περίλθψθ διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», κα
καταχωρθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr, κα
τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ και
κα δθμοςιευτεί ςε ΦΕΚ, ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, ςε δφο θμεριςιεσ τοπικζσ
και ςε μία εβδομαδιαία του Νομοφ.
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον προμθκευτι-ζσ που κα προκφπτουν από το
ποςοςτιαίο υπολογιςμό του αρχικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ που είναι ανάδοχοσ-οι.

Ο Δήμαρτος

Αθανάζιος Παναγόποσλος

