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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης
θα διενεργήσει
την με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 62.100,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ που ενσωματώνονται στο έργο
«Αποκατάσταση – Διαμόρφωση πεζοδρομίων πεζόδρομων και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας, Κορινού,
Παραλίας, Πέτρας, Πιερίων» με Α.Μ. 114/2018 το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο
ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (τη χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 70421, μέχρι την
παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα
αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα:
11.02.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
(μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ) είναι: 04.03.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι
οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος –
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του
άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και
να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλη την ποσότητα του προς προμήθεια
είδους το οποίο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό (CPV): 14212200-2 Αδρανή Υλικά Επίσης, απαιτείται
εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.242,00 ευρώ.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον ΚΑ: 10.30.7322.920
του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι οι: Δημήτριος
Κιζίρογλου (τηλέφωνο: 2351350515 και e-mail: kiziroglou@katerini.gr) και Αντώνιος Κατσάρας (τηλέφωνο:
2351350456, 506 και e-mail: katsaras@katerini.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της
σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL)
www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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