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Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο:
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης (2021)» του Δήμου Παλλήνης προϋπολογισμού
183.494,90 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 227.533,68 €) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης
τιμής για τα είδη όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, με αρ. μελέτης
48/2021 καθώς και στα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων
διακήρυξης.
Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο ομάδες (τμήματα) με CPV: . 44115210-4 κ
44115200-1.

Προσφορές και είδη γίνονται δεκτές για το διαγωνισμό στην ομάδα Α’ ή Γ’ ή και στο σύνολο των ομάδων
Α+Γ του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνοντας και την μεταφορά τους.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού του
Φορέα
1.
Κ.Α : 25.6662.0006 με τίτλο «Προμήθεια υλικών αγωγών και παροχών ύδρευσης ( φρεάτια,
σωλήνες, υδρόμετρα, κλπ) (2021) ».
2.
Κ.Α. : 30.6662.0056 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υδραυλικών υλικών συντήρησης και
επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2021)».
Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερες (24) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Oτρόπος, ο χρόνος και η παραλαβή των υλικών θα
γίνει όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήματος στην οποία θα αναρτηθούν όλα τα έγγραφα της
σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού
μπορούν να ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους 10 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία και αυτές (πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους
της αναθέτουσας αρχής μέχρι και τέσσερες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών μόνο μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 06 /Δεκεμβρίου/2021 και ώρα 12 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10η Δεκεμβρίου 2021, ώρα 12 π.μ.
από την αρμόδια Επιτροπή.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό δυο επί τοις εκατό (2%) επί της καθαρής
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το κάθε τμήμα. Πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 2.2 των

1

ΑΔΑ: 6ΡΛΞΩΞΚ-Τ4Ρ
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής-Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής όπως
αναφέρονται στους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης άρθρο 2.2.
Η ισχύς των προσφορών είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ.:21066046412106604650.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
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