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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΝΞ0Ω6Ι-1ΜΔ

Αγιά, 27/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 14084

Περίληψη διακήρυξης
του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ»
Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ» για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Αγιάς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 9.367,00€ (πλέον ΦΠΑ. 24%: 2.248,08€), οπότε
ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε έντεκα χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε ευρώ και οκτώ
λεπτά 11.615,08€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 02.63.7131.04 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2019 του
Δήμου Αγιάς.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου
της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: ΩΥ4Δ465ΧΘ7-Α17).
Η εν λόγω προμήθεια αφορά την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ», (Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE100 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Συνολικού μήκους 1.900μ) για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της λειψυδρίας του Δήμου Αγιάς.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ΄ αριθμ. 40/2019 μελέτη που συντάχθηκε
από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών στο Τεύχος
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, που αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης.
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα αφορά το σύνολο, των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτές
προσδιορίζονται παραπάνω και με βάση την με αριθμό 40/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται για τα οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, επί ποινή απαραδέκτου.
Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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
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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα Μεταξοχωρίου του Δήμου Αγιάς (στα
γραφεία όπου στεγάζεται το τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αγιάς), ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού την 22η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του
διαγωνισμού ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 11:00 π.μ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : www.dimosagias.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική
Διεύθυνση: Τέως Κοινοτικό Κατάστημα Μεταξοχωρίου Αγιάς, Τ.Κ.: 40003, Τηλέφωνο:2494024513 FAX:
2494022351, Email:dp@evrimenon.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Παπακώστας Δημήτριος, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης..
Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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