ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Πρέβεζα 08-07-2021
Αρ. Πρωτ.14294

Περίληψη Συνοπτικού διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρέβεζας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για
την προμήθεια οικοδομικών υλικών της Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.Η προμήθεια υποδιαιρείται ως εξής: ΤΜΗΜΑ 1 :
Αδρανή υλικά (CPV: 14212200-2) εκτιμώμενης αξίας 24.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%-ΤΜΗΜΑ 2 : ΨΥΧΡΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣ(CPV: 44113620-7) εκτιμώμενης αξίας 15.512,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.- ΤΜΗΜΑ 3 : Οικοδομικά
υλικά (CPV: 44111000-1) εκτιμώμενης αξίας 8.672,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 48.384,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.Επί ποινή αποκλεισμού κάθε διαγωνιζόμενος που
συμμετέχει στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα. Σε κάθε
περίπτωση όμως η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων που θα
συμμετέχει. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος και ισχύει από την υπογραφή της και την
ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αριθμ.
26/18-03-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο
βάσει τιμής. Η προσφερόμενη τιμή αναφέρεται σε EURO και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις. Ο ΦΠΑ αναγράφεται ξεχωριστά και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2021 Κ.Α. : 30.7135.610-Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
Τόπος διενέργειας - ημερομηνία : “Δημαρχείο Πρέβεζας, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 2 Πρέβεζα, ΤΚ 48100”,
την 21-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 & λήξης 10:30 , ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν
ιδιοχείρως ή με courier ή με ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία
εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο Πρέβεζας ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης, την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου
Πρέβεζας, αξίας ποσοστού σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
ή του τμήματος της σύμβασης, Η πληρωμή θα γίνει για το σύνολο της προμήθειας με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί). β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά
ή αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισμοί, και, δ) Ενώσεις προμηθευτών. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εμπίπτουν
στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται : Για την μελέτη Τάγκας Γεώργιος Τηλ.:2682089082 E-mail
giorgostagas@gmail.com. Για την διαγωνιστική διαδικασία Σταματέλος Παναγιώτης (Τμήμα Προμηθειών).
Τηλ.:26823-60683 E-mail promithies.dimou.prevezas@gmail.com Πλήρες τεύχος δημοπράτησης αναρτάται
στη ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας : http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseisdiagonismoi
Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Γεωργάκος
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