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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΙΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Δήμαρτος Αιγιαλείας
πξνθεξύζζεη ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(ταμηλόηερη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο «πξνκήζεηαο θπξνδέκαηνο» γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο πξνϋπνινγηζκνύ
Αναθέηοσζα Αρτή - ηοιτεία επικοινωνίας:

191.340,68€

επξώ κε ην Φ.Π.Α.24%

Αλαζέηνπζα αξρή: Δήκνο Αηγηαιείαο
Είδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α.
Οδόο: Πεηκεδά 1
Σαρ.Κσδ.:25 100
Σει.:2691-22978
Telefax:2691-22978
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ιζηνζειίδα:aigialeia.gov.gr
Κσδηθόο NUTS:

EL632

1.Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςη και δωρεάν πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ υπάρχει ςτη
διεφθυνςη διαδικτφου www.aigialeia.gov.gr.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μποροφν να επικαλεςτοφν ςε οποιοδήποτε περίπτωςη προφορικζσ
απαντήςεισ –πληροφορίεσ εκ μζρουσ τησ Τπηρεςίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Επίςησ το ςφνολο των
τευχϊν του διαγωνιςμοφ θα βρίςκονται αναρτημζνα ςτο www.aigialeia.gov.gr, όπου παρζχεται ελεφθερη,
άμεςη και πλήρησ πρόςβαςη, καθϊσ και ςτο ΕΗΔΗ.
2. Κωδικoς CPV ΚΤΡΟΔΕΜΑ

ΟΜΑΔΑ
ΚΤΡΟΔΕΜΑ

CPV

44114100-3

3. Περιγραθή ηης δημόζιας ζύμβαζης

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο τησ προμήθειασ
4.Κριτήριο κατακφρωςησ:
Σο κριτήριο κατακφρωςησ θα είναι ςε προμηθευτή-εσ που θα προςφζρει την χαμηλότερη τιμή ςτισ τιμζσ
του προχπολογιςμοφ τησ μελζτησ και με την προχπόθεςη ότι τα προςφερόμενα από αυτόν προϊόντα
καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ προμήθειασ.
5.Χρηματοδότηςη:
Η δαπάνη θα βαρφνει τον προχπολογιςμό 2018 του Δήμου Αιγιαλείασ με τη δζςμευςη του ποςοφ
των 191.340,68€.
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6.Παραλαβή προςφορών:

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μζςω τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ
υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 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 ηλεκτρονική αποςφράγιςη των προςφορϊν γίνεται ζξι (6) εργάςιμεσ ημζρεσ μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν ήτοι 22/6/2018 ημζρα Παραςκευή και ώρα 10.00π.μ.
7. Δημοςιεφςεισ:
Σο πλήρεσ κείμενο τησ παροφςασ Διακήρυξησ καταχωρήθηκε ςτο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).
Σο πλήρεσ κείμενο τησ παροφςασ Διακήρυξησ καταχωρήθηκε ακόμη και ςτη διαδικτυακή πφλη του
Ε..Η.ΔΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτημικό Αριθμό : 54878
Προκήρυξη (περίληψη τησ παροφςασ Διακήρυξησ) δημοςιεφεται ςε δφο ημερήςιεσ και μία εβδομαδιαία
του νομοφ, ςφμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη τησ παροφςασ Διακήρυξησ) όπωσ προβλζπεται ςτην περίπτωςη 16
τησ παραγράφου 4 του άρθρου2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί ςτο διαδίκτυο, ςτην ιςτοςελίδα τησ αναθζτουςασ αρχήσ, ςτη
διεφθυνςη (URL) : www.aigialeia.gov.gr.
B. Ζξοδα δημοςιεφςεων
Η δαπάνη των δημοςιεφςεων ςτον Ελληνικό Σφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

Ο Δήκαξρνο
Αζαλάζηνο Παλαγόπνπινο

