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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
με σφραγισμένες προσφορές, η «προμήθεια σκυροδέματος, ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών υλικών
ασφάλτου»,  με προϋπολογισμό 124.003,05 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% και 152.523,75 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ. Η
προσφορά μπορεί να αφορά είτε το σύνολο της προμήθειας είτε μία  από τις ομάδες των ειδών (Α
ομάδα ή Β ομάδα) οι οποίες είναι:

Α Ομάδα:ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
Υποομάδα Α1: Ασφαλτόμιγμα για ασφαλτική στρώση βάσης Α265
Υποομάδα Α2: Ασφαλτικό διάλυμα για ασφαλτική προεπάλειψη
Υποομάδα Α3: Ασφαλτικό διάλυμα για ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Β Ομάδα: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Υποομάδα Β1: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20
Υποομάδα Β2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C8/10

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών της
υπ’αριθμ. ΔΠ53/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της προεκτιμημένης αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 2.480,06 Ευρώ
εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών άλλως για ποσό που θα
καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 23% για τη συγκεκριμένη ομάδα
συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ενώσεις προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, Συναιτερισμοί, Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλλουν προσφορά.
Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής της προσφοράς είναι: η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24.3.2016 ώρα: 13:00 μμ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 11.4.2016 ώρα: 13:00μμ
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο
Προμηθειών (κα Ευγενία Μητροπούλου) οδός Στρ. Νικ Ρόκα 45 και στο τηλέφωνο 2132014904 κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                         Η Δήμαρχος

Ιωάννα Κριεκούκη


