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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Προμικειασ Οικοδομικϊν Τλικϊν για τισ ανάγκεσ του Διμου Αιγιαλείασ ”
Εκτιμϊμενθσ αξίασ 125.660,24 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
Ο Δήμαρχοσ Αιγιαλείασ
προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν
ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ « Προμικειασ Οικοδομικϊν Τλικϊν για τισ ανάγκεσ του
Διμου Αιγιαλείασ» εκτιμϊμενθσ αξίασ 125.660,24 € Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ:
Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Αιγιαλείασ
Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Σ.Α.
Οδόσ: Ανδρζου Λόντου 34
Σαχ.Κωδ.:25 100
Σθλ.:26910-22978, 26910-25555 (εςωτ. 137)
Telefax:26910-22978,
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ιςτοςελίδα:www.aigialeia.gov.gr
Κωδικόσ NUTS: ΕL 632
2. Πρόςβαςη 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 Τπθρεςίασ 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
ΕΗΔΗ.
3. Κωδικός CPV

ΟΜΑΔΑ

CPV

Οικοδομικά υλικά

44111000-1

5. Περιγραθή ηης δημόζιας ζύμβαζης

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να υποβάλλει ζγγραφθ προςφορά για το
ςφνολο τθσ προμικειασ , ωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν 21/2018 μελζτθ που ςυνζταξε θ
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά του κα περιλαμβάνεται θ
ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα του είδουσ.
Η δαπάνθ προχπολογίηεται ότι κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ το ποςό των 125.660,24 €
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ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ .
6. Δικαιούμενοι ζσμμεηοτής:

τον διαγωνιςμό για τθν υποβολι των προςφορϊν γίνονται δεκτοί φυςικά ι νομικά
πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ προμθκευτϊν ι όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο
2.2.1 τθσ διακιρυξθσ. Οι ανωτζρω απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ
από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα (ΕΗΔΗ- 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
Τπθρεςία δαπάνθσ(χωρίσ ΦΠΑ) του προςφερόμενου είδουσ και θ οποία εκδίδεται όπωσ ορίηεται
ςτθ διακιρυξθ.
7. Κριτήριο κατακφρωςησ:
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ ςτισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ τθσ 21/2018 μελζτθσ τθσ Σεχνικισ
Τπθρεςίασ.
8. Παραλαβή προςφορών:
Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μζςω τησ πλατφόρμασ του
Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςτη διαδικτυακή πφλη
www.promitheus.gov.gr του ςυςτήματοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Η
ημζρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορών είναι η 24/5/2018 και η ώρα ζναρξησ 14:00 μ.μ. Η
ημζρα λήξησ υποβολήσ προςφορών είναι η 13/6/2018 και η ώρα λήξησ 19:00 μ.μ
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δθλαδι ςτισ 21/6/2018 και ϊρα
10.00π.μ.
9. Χρόνοσ ιςχφοσ ςφμβαςθσ
Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι 12 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ. Ο
προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, κα κλθκεί να κατακζςει προ τθσ υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου, για ποςό που αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ ΦΠΑ.
10. Δημοςιεφςεισ:
α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι
πφλθ του Ε..Η.ΔΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτημικό Αριθμό :
54874.
Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςε δφο θμεριςιεσ και μία
εβδομαδιαία του νομοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν
περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου2 του Ν.3861/2010, αναρτικθκε ςτο
διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).
Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.aigialeia.gov.gr.
B. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχοσ

Αθανάςιοσ Παναγόπουλοσ

