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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ζτουσ 2017»
O Δήμαρχοσ Σρικκαίων διακηρφςςει ότι εκτίθεται ςε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικαςία κάτω
των ορίων με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ
βάςει τιμήσ ανά ομάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεφχοσ
Α), η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικοφ Τλικοφ ζτουσ 2017», ςυνολικισ
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 118.683,50 € ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και
ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
Αντικείμενο προμήθειασ: Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για το
Διμο Σρικκαίων. Η προμικεια υποδιαιρείται ςτισ κάτωκι ομάδεσ:Ομάδα Α: Λαμπτιρεσ , Ομάδα
Β: Φωτιςτικά, Ομάδα Γ: Προβολείσ, Ομάδα Δ: Καλϊδια, Ομάδα Ε: Τλικά Πινάκων και Ομάδα Σ:
Διάφορα θλεκτρολογικά υλικά
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
Κριτήριο κατακφρωςησ: Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ βάςει τιμισ ανά ομάδα. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν
προςφορά για ζνα ι περιςςότερα πακζτα ξεχωριςτά, για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ, για το
ςφνολο όμωσ των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ, για όςεσ από αυτζσ τουσ ενδιαφζρουν. Απόρριψθ
ενόσ ι περιςςοτζρων ειδϊν μίασ ομάδασ επιφζρει αυτόματα τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ
ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ.
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ
άνω ςυςτιματοσ.
Ημερομηνία ανάρτηςησ τησ διακήρυξησ ςτη διαδικτυακή πφλη του
ΕΗΔΗ:

28/03/2017

Ημερομηνία ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν:

28/03/2017

Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα Τποβολήσ προςφορϊν:

21/04/2017 και ϊρα 15:00

Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά»
κα γίνει τθν 10/4/2017 και ϊρα 11.00 π.μ.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και
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να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ
Τπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ.)»
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ: Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για κάκε
ομάδα για τθν οποία κατακζτει προςφορά.
Σρόποσ λήψησ εγγράφων Διαγωνιςμοφ
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε..Η.ΔΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr,
Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ),
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Αρμόδιοι για πληροφορίεσ: κα. Ευκυμίου Παναγιϊτα, κα. Κρφου Φωτεινι τθλ. 24313-51203,
24313-51205, φαξ: 24313-51219, e-mail: promithies@trikalacity.gr.
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