ΑΔΑ: ΩΖ7ΤΩΡ6-57Γ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.24 11:25:37
EEST
Reason:
Location: Athens

Π Ε Ρ Ι ΛΗ Ψ Η ∆ Ι ΑΚΗ ΡΥ ΞΗ Σ Π ΡΟ ΧΕ Ι ΡΟ Υ ∆ Ι Α ΓΩ Ν ΙΣ Μ Ο Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ηµεροµηνία: 24-10-2018
Αρ. Πρωτ.:
22448

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της προµήθειας
«Αλατιού χειµερινής περιόδου 2018-2019», προϋπολογισµού
47.120,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Οδός: 25ης Μαρτίου 15 , Πτολεµαΐδα
Ταχ.Κωδ.:50200
Τηλ.: 2463350113
Telefax: 2463350113
E-mail: grprom1@ptolemaida.gr
Ιστοσελίδα: www.ptolemaida.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα
Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr).
3. Κωδικοί CPV: 34927100-2: Αντιπαγετικό αλάτι
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προµήθειας : GR133
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια
και µεταφορά άπλυτου αλατιού, χύµα, άριστης ποιότητας για ρίψη µε αλατοδιανοµέα
στους δηµοτικούς δρόµους κατά την χειµερινή περίοδο 2018-2019
, όπως
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας.
∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.
6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών.
7. Χρόνος παράδοσης προµήθειας : Η συµβατική ποσότητα των ειδών θα
παραδίδεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες έως την λήξη της χειµερινής
περιόδου δηλαδή έως 30/4/2019.Ο ∆ήµος Εορδαίας δεν είναι υποχρεωµένος να
προµηθευτεί το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Ο
ανάδοχος της προµήθειας οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των ποσοτήτων που
θα του ζητηθούν.
Το αλάτι έτοιµο προς χρήση θα παραδίνεται στους χώρους του ∆ήµου Εορδαίας, οι
οποίοι θα υποδειχτούν από τον ∆ήµο.
8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
9. Παραλαβή προσφορών: Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η 6/11/2018, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο
∆ήµο Εορδαίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισµού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
για διάστηµα έξι µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηµατοδότηση: Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους και
βαρύνει τον κωδικό 70.6654.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µε υπάρχουσα
πίστωση 10.000,00€ για το έτος 2018 και υποχρέωση δέσµευσης πίστωσης για το
έτος 2019 37.120,00€ (υπ’ αριθ. 1/2018 (21996/18-10-18) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης πολυετών δαπανών).
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται
µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης.
14. Εγγυήσεις : Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση
συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
15. ∆ηµοσιεύσεις: 1. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο
ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ.
2. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.ptolemaida.gr).
3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί και σε µία ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα (βλ. άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016,
άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του
Ν.4469/2017).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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