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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΔΣΟΤ 2018-2020
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ

Πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηθηό
ειεθηξνληθό κεηνδνηηθό δηαγωληζκό, με
ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 για ηην
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ» γηα ηηο αλάγθεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κε
θξηηήξην θαηαθύξωζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο
επί ηνηο εθαηό(%) επί ηεο εθάζηνηε λόκηκα δηακνξθνύκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο
θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο, όπωο απηέο πξνζδηνξίδνληαη από ην
ππνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκωλ, ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 482.144,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α).
Ο δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ
Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ Σπκβάζεωλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζω ηεο
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζω
ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή
γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν. 4155/13
(ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΔΚ/Β/1924/2-062017) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ
Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ Σπκβάζεωλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)».
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :
Η Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΣΟΤ ΔΗΓΗ: 30/10/2018
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ και ώπα ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:
26/11/2018 και ώπα 15:00 .
Σην δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δύλαληαη λα εθηειέζνπλ
ηελ πξνκήζεηα ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηό έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηνπ
ζπλνιηθνύ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο πξνκήζεηαο εθηόο Φ.Π.Α. ήηνη
4.821,00 επξώ .
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ νη
ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ
Γήκνπ (Αγίαο Βαξβάξαο 25 , ηει 2132051728,2132051738)
Η παξνύζα ζα δεκνζηεπηεί κία θνξά , ζε κία εκεξήζηα θαη κία εβδνκαδηαία
εθεκεξίδα ηνπ Ννµνύ, ζε δύν νηθνλνµηθέο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο,
ζην
πξόγξακκα
«ΓΙΑΥΓΔΙΑ»,
θαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Γήκνπ
(www.likovrisipefki.gr).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΝΑΣΑΙΟ Β. ΜΑΤΡΙΓΗ

