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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ∆ΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ξ ∆ΗΛΞΡ  ΠΞΘΖΗΜΘΑΡ-ΛΕΘΑΜΩΜ 
ΟΠΞΙΗΠΣΡΡΕΘ 

 
Ηιεθηξνληθό Αλνηθηό ∆εµόζην ∆ηαγσληζµό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 
«Προμήθεια Κασζίμων Κίνηζης – Θέρμανζης, Λιπανηικών και λοιπών 
σλικών ηοσ έηοσς 2015 για ηον δήμο Σροιζηνίας-Μεθάνων και ηα Ν.Π. ηοσ». 

Σο κριηήριο καηακύρωζης είναι η ταμηλόηερη ηιμή. 

Αξηζµόο ∆ηαθήξπμεο: 5492/18-08-2015 
 
 

1.ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ∆ήµνο ξνηδελίαο-Λεζάλσλ 

Δηεύζπλζε : Γαιαηάο ξνηδελίαο, .Ι 180 20  
ειέθσλν: 22980-42211, 43738  Φαμ: 22980-42440                                                       

2.ΣΙΣΛΟ: «Οξνκήζεηα Ιαπζίκσλ Ιίλεζεο – Θέξκαλζεο, Κηπαληηθώλ θαη ινηπώλ 

πιηθώλ ηνπ έηνπο 2015 γηα ηνλ δήκν ξνηδελίαο-Λεζάλσλ θαη ηα Μ.Ο. ηνπ». 
3.ΔΙΓΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Οξνκήζεηα Αγαζώλ 

4.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Οξνκήζεηεο Ιαπζίκσλ Ιίλεζεο – 

Θέξκαλζεο, Κηπαληηθώλ θαη ινηπώλ πιηθώλ ηνπ έηνπο 2015 γηα ηνλ δήκν ξνηδελίαο-
Λεζάλσλ θαη ηα Μ.Ο. ηνπ (CPV : 09100000-0, 09210000-4). 

5.ΠΡΟΦΟΡΔ : Γίλoληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ 

νκάδσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ΄ αξηζκνύ 

1/2015 κειέηεο. 
6.ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 200.384,50€ µε Φ.Ο.Α. 23% (ήηνη 

37.470,27 €). Οξνεθηηµώµελε αμία :162.914,24€ ρσξίο Φ.Ο.Α. 

7.ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: (12) Λήλεο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο έσο 90 εκέξεο. 

8.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ: Η πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη µε πνηλή 

απνθιεηζµνύ λα ζπλνδεύεηαη από Εγγπεηηθή Επηζηνιή Ρπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό 
ζε επξώ (€), ην ύςνο ηεο νπνίαο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 2% ηεο πξνεθηηµώµελεο 
αμίαο ηεο ζύµβαζεο ρσξίο Φ.Ο.Α. ήηνη 162.914,24Τ2/100= 3.258,28 € . Γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Ρύµβαζεο , ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνµίζεη Εγγπεηηθή 
Επηζηνιή Ιαιήο Εθηέιεζεο Ρύµβαζεο ,ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 
2% επί ηεο αμίαο ηεο ζύµβαζεο µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΟΑ.  

9.ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Ίδηνη πόξνη. 
10.ΓΙΑΘΔΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ-ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: Ξη 

ελδηαθεξόµελνη µπνξνύλ λα παξαιαµβάλνπλ ην πιήξεο θείµελν ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ησλ ινηπώλ ζπµβαηηθώλ  ηεπρώλ από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζµνύ µέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε.Ρ.Η.∆.Η.Ρ. όπνπ θαη ππνβάιινληαη 
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ηα ζρεηηθά αηηήµαηα παξνρήο ζπµπιεξσµαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλήζεσλ 
,µόλν από εγγεγξαµµέλνπο ζην ζύζηεµα νηθνλνµηθνύο θνξείο. Επίζεο ην ζύλνιν ησλ 
ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζµνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεµέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ∆ήµνπ, ζηε 
δηεύζπλζε www.dimostrizinias.gr, όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άµεζε θαη πιήξεο 
πξόζβαζε. 

11. ΣΟΠΟ,ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Ξ 

δηαγσληζµόο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ηε xξήζε ηεο πιαηθόξµαο ηνπ Εζληθνύ 
Ρπζηήµαηνο Ηιεθηξνληθώλ ∆εµνζίσλ Ρπµβάζεσλ (Ε.Ρ.Η.∆Η.Ρ) µέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ρπζηήµαηνο µε εµεξνµελία έλαξμεο 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο 28/08/2015 θαη ώξα 10:00π.µ. θαη θαηαιεθηηθή 
εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπο ζηηο  9/09/2015 θαη ώξα   15:00κ.µ. Λεηά ηελ παξέιεπζε 
ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην ζύζηεµα. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ 
(ππνθάθεινο: δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά) γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) 
εξγάζηµεο εµέξεο µεηά ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηνη 
15/09/2015 θαη ώξα 10:00 π.κ. Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε Ειιεληθή. 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Όιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα: 22980 

42211, 43738. Φαμ επηθνηλσλίαο : 22980 42440,(Αξκόδηα Ια Δεκεηξίνπ, email: 
dimitriou.ntua@gmail.com). Εξσηήκαηα θαη ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ δηαγσληζκό 
ζα απαληεζνύλ εθόζνλ ππνβιεζνύλ εγγξάθσο δύν (2) εκέξεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. 
13. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Έλαο ρξόλνο από  ηελ  επόκελε  ηεο 
δηελέξγεηαο  ηνπ  δηαγσληζκνύ, ήηνη όιν ηνλ ρξόλν ηεο πξνκήζεηαο, (ην έηνο 2015),  
θαη πιένλ ηξεηο κήλεο (έσο θαη 12ν.2016). 

  14. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:   Η  ηζρύο  ηεο  πξνζθνξάο  κπνξεί  λα  παξαηείλεηαη  εθ’ όζνλ 
δεηεζεί  από  ηελ ππεξεζία, πξηλ  από  ηε  ιήμε  ηεο,  θαη’ αλώηαην  όξην  γηα  
ρξνληθό  δηάζηεκα ίζν  κε  90  εκέξεο.  Λεηά  ηε  ιήμε  θαη ηνπ  παξαπάλσ  νξίνπ 
ρξόλνπ παξάηαζεο  ηζρύνο  ηεο  πξνζθνξάο, καηαηώλνληαη ηα  απνηειέζκαηα  ηνπ  
δηαγσληζκνύ. 

15. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Όια ηα θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα (εµεδαπά ή 

αιινδαπά). 

16.ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ: ∆ελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο.  
 

 

 

 

Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ ΠΞΘΖΗΜΘΑΡ-ΛΕΘΑΜΩΜ 
 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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