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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 3198/0207/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
“Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής”
Ο Δήμαρχος Ικαρίας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε ΡΑΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ”,
προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
Ταχ.Κωδ.: 83300
Τηλ.: 2275350427
Telefax: 2275022202
E-mail: info@ikaria.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.ikaria.gov.gr
Κωδικός NUTS: ΕL412
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στις
διευθύνσεις διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr & www.ikaria.gov.gr στην διαδρομή :
Ενημέρωση ► Δημοπρασίες ► Προμήθειες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από την Δ.Τ.Υ του Δήμου Ικαρίας. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 44211000-2
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕL412
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων
αποδυτηρίων εξωτερικών διαστάσεων 15,20x8,20 m και ελάχιστου καθαρού ύψους 2,60 m, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην με αρ. πρ. 7/22-3-2017 μελέτη του Δήμου Ικαρίας.
Το κόστος για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στις 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν προβλέπονται
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Τρεις Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο της προμήθειας.
9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή)
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 06-072018 ημέρα Παρασκευή . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 20/07/2018 και η ώρα
έναρξης η 08:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 30/07/2018 και η ώρα λήξης
14:30π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική
διακήρυξη.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Πέντε Μήνες από την ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Κωδ. ΣΑΕ:016, αριθμός ενάριθ. Έργου:2017ΣΕ01600046)
14. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των
προδικαστικών προσφυγών διέπονται από το Π.Δ 39/2017.
15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο Διαύγεια, στην ηλεκτρονική σελίδα του
Δήμου όπως επίσης και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα Νομαρχιακού επιπέδου.
Ο Δήμαρχος Ικαρίας
Στυλιανός Σταμούλος

