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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει  ανοικτό  δημόσιο  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  «Προμήθεια
αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός (1)
έτους  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού
δαπάνης 123.962,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και

κοινοπραξίες  (ενώσεις)  αυτών τα  οποία είναι  εγκατεστημένα  α)  σε  κράτος  –  μέλος  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ)

σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το κάθε είδος   για
τη συνολική   προκηρυχθείσα  ποσότητα του κάθε είδους.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 8-12-2016 και ώρα: 08:00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-12-2016 και ώρα: 15:00μ.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται  μαζί  με την προσφορά εγγύηση

συμμετοχής,  η  οποία  ορίζεται  σε ποσοστό  2% επί  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  δηλ. στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα
εννιά ευρώ και σαράντα λεπτών (1.999,40€).

Η εγγυητική επιστολή  συμμετοχής θ’ απευθύνεται στον Δήμο Βόλου και θα έχει
ισχύ επτά  (7) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου θ’  αφορά  μέρος των υπό
προμήθεια ειδών , δηλαδή για ένα ή περισσότερα είδη, η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται
για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης  μη
συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.,  η  οποία αναλογεί  στην  προσφερόμενη ποσότητα. Η
εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση στην  οποία  να
αναφέρονται τα είδη που αφορά η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στον  διαγωνισμό
και για τα  οποία  υποβάλλουν προσφορά.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρομική δ/νση Πλατεία Ρήγα Φεραίου,

http://www.promitheus.gov.gr/
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αρμόδιος  υπάλληλος  Κωνσταντίνος  Ρέππος,  τηλ:2421350119,  2421350106,  FAX:
2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www  .  dimos  volos  .  gr.

Η παρούσα υπογράφεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8428/29-01-2015 απόφαση
Δημάρχου Βόλου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βόλου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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