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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ : 6-4-2015
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13431

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού
για την προμήθεια
« Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων
για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας » με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « αγωνιστικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακα
αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας » ,συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας 185.730,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της
Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος από την αρμόδια
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.460/2014
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
8/04/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23/04/2015
Ώρα 07.00 π.μ.

30/04/2015
Ώρα 15.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
δηλαδή
την Πέμπτη 07/05/2015 και ώρα 10.30 π.μ., μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής . Στον διαγωνισμό
μπορούν να συμμετέχουν α)φυσικά και νομικά πρόσωπα β)ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν προσφορά γ)συνεταιρισμοί δ)κοινοπραξίες προμηθευτών που
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών . Οι ενώσεις προμηθευτών δεν
υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά. Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό , οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή και να εγγραφούν
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr.
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Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της προμήθειας βάση
της υπ΄αριθμ 9/2014 επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
Ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου υλικού καθορίζεται στους τρεις
(3)μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της
Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενο της.
Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας
www.ptolemaida.gr (περιληπτική και η αναλυτική Διακήρυξη και τα
Παραρτήματα τους).
Οι ενδιαφερόμενοι, ταυτόχρονα με τη λήψη της Διακήρυξης, θα πρέπει να
αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα εταιρίας, διεύθυνση,
τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-mail), στο Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου Εορδαίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , αρμόδιοι υπάλληλοι
Κεσίδου Παρασκευή και Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ
2463350113 , email : grprom1@ptolemaida.gr
ώστε να είναι δυνατή η
επικοινωνία μαζί τους. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσης τους από την Διαδικτυακή
Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
την ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.020,00 Ευρώ
Χρόνος ισχύος των προσφορών :180 ημερολογιακές ημέρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

