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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρέβεζα 2019-04-01
Αριθ. Πρωτ. 6514

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου ε-
κτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2019-2020», προϋπολογισμού €173.998,41 (με τον Φ.Π.Α.).
—Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πρέβεζας, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α., Έδρα: οδός
Ελευθ. Βενιζέλου & Μπαχούμη αριθ. 2, Ταχ. Κωδ.: 48100 Πρέβεζα, Τηλ.: 2682360600, Telefax: 2682360640, e-mail:
promithies.dimou.prevezas@gmail.com, Ιστοσελίδα: http://www.dimosprevezas.gr, Κωδικός NUTS/LAU1 του κύριου τόπου παρά-
δοσης: EL541.
—Πρόσβαση στα έγγραφα: Παρέχεται άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβε-
ζας στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-diagonismoi/.
—Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια (αγορά ειδών) ενιαίου χαρακτήρα (δε διαιρείται σε τμήματα). Υποβάλλεται
προσφορά μόνο για το σύνολο των ειδών. Αντικείμενο: Ηλεκτρολογικό υλικό (αναλύεται ειδικότερα στη μελέτη 6/2019). CPV:
31600000-2. Προϋπολογιζόμενη καθαρή αξία: €140.321,30 (πλέον ΦΠΑ).
—Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
—Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Πρώτη παράδοση σε δέκα πέντε ημέρες μετά την σύναψη της σύμβασης (ειδικότερα στο άρθρο
9 συγγραφής υποχρεώσεων).
—Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της Ελλάδας ή αλλοδαπής (Ν.4412/16 άρθ. 25) για τα οποία δε συντρέ-
χουν λόγοι αποκλεισμού (Ν.4412/16 άρθ. 73 & 74), και ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής (Ν.4412/16 άρθ. 75) όπως αναλύονται ει-
δικότερα στη διακήρυξη. Η εγγυητική συμμετοχής προσδιορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας καθαρής αξίας.
—Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
—Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 18/04/2019, ώρα 08:00. Ημερομηνία λήξης παραλα-
βής προσφορών είναι η 30/04/2019, ώρα 08:00. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα γίνει την 06/05/2019, ώρα 10:00, ε-
νώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
—Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής.
—Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
—Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.20.7135.019 του προϋπολογισμού 2019 και ομοίως του έτους 2020 του Δή-
μου Πρέβεζας (πολυετής υποχρέωση αριθ. 19REQ004542398).
—Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος που θίγεται από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
Αρχής μπορεί να ασκήσει προδικαστική προσφυγή (Ν.4412/16 άρθρο 360), εντός της προθεσμίας του άρθρου 361. Η προδικαστική
προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγ-
γράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η άσκηση της ως άνω προδικαστι-
κής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του Ν.3886/2010. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως
άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
—Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται σε έντυπα μέσα καθώς και σε ηλεκτρονικά (Ν.4412/16 άρθρα 65-66), με σκοπό την ευ-
ρύτερη δυνατή συμμετοχή οικονομικών φορέων. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
—Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: Όλες οι επικοινωνίες, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Η-
λεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Ε. Μπαΐλης

ΑΔΑ: 62ΠΚΩΞΧ-ΣΘ5
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