
  

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Βόλος,             05.12.2019 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ.:          104272           
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ      
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 517.298,24  ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
 

Ο Δήμαρχος Βόλου 

 προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
προϋπολογισμού  517.298,24  ΕΥΡΩ  με το Φ.Π.Α.  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 81 (ΚΤΙΡΙΟ 
ΣΠΙΡΕΡ), 2ος όροφος, - GR 38 333, Βόλος, Ελλάδα –   τηλ: +30 24210 64931 – fax: +30 24210 23492 - 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.papageorgiou@volos-city.gr, Ιστοσελίδα: http://dimosvolos.gr, αρμόδιοι για 
πληροφορίες Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (μελέτη-τεχν. Προδιαγραφές) τηλ. 24210 64931  και Ιωάννης 

Παπαγεωργίου(χειριστής διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) τηλ: 24210 97504. 
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
http://dimosvolos.gr. 
3. Κωδικοί CPV: 31531000-7, 31524120-2, 34991000-0, 31320000-5, 34928510-6, 31681410-0, 34996000-
5 και 34996100-6. 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 613. 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες συντήρησης των δικτύων φωτισμού της πόλης, της φωτεινής σηματοδότησης, των 
σχολικών κτιρίων και των δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.  
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά σύμφωνα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των 
συνολικών ποσοτήτων της μελέτης και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τρεις (3 ) μήνες  από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
φυσικά ή νομικά πρόσωπα 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. 
9.  Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.344,00 €  (2% της συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ), ή για κάθε άρθρο (σειρά) που συμμετέχουν (2% της 
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συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς το ΦΠΑ) (άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης). 
10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, 
αλλά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά άρθρο (σειρά), με αντίστοιχη 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής όπως ορίζονται στη διακήρυξη.  
11. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  Δεν υπάρχουν. 
12. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής. 
13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20-01-
2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 18-12-2019 
ημέρα Τετάρτη και η ώρα έναρξης είναι η 08:00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 14-
01-2020, ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης είναι η 15:00. 
14. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
16. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με: α.1)  Κ.Α. 20.7335.125 με το 
ποσό των 40.000,00 Ευρώ από Ανταποδοτικά έσοδα ,α.2) Κ.Α. : 20.7335.126 με το ποσό των 5.000,00 
Ευρώ από Ανταποδοτικά έσοδα, α.3) Κ.Α. 30.7331.063 με το ποσό των 2.000,00 Ευρώ  από ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019,α.4) Κ.Α. : 30.7331.062 με το ποσό των 2.000,00 Ευρώ από ΣΑΤΑ 2019, α.5) Κ.Α. : και 
30.7336.027 με το ποσό των 2.000,00 Ευρώ από ΣΑΤΑ 2016 και ΣΑΤΑ 2019 , σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Βόλου και β.1)  Κ.Α. 20.7335.125 με το ποσό 
των 238.427,12 Ευρώ,β.2) Κ.Α. : 20.7335.126 με το ποσό των 112.921,52 Ευρώ, β.3) Κ.Α. 30.7331.063 με 
το ποσό των 54.113,72 Ευρώ ,β.4) Κ.Α. : 30.7331.062 με το ποσό των 11.783,84 Ευρώ και β.5) Κ.Α. : και 
30.7336.027 με το ποσό των 49.052,04 Ευρώ , σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020  του Δήμου Βόλου.  

17. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4. της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού. 
18. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09-12-2019 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
19. Συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ): ΝΑΙ.  
20. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει 
τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους Οικονομικούς Φορείς στους οποίους κατακυρώθηκε οριστικά η 
προμήθεια. 

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
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