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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης:
Προκηρύσσει, Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, του Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΣ ΕΤΟΣ 2017», και κριτήριο
κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά ανά υλικό,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)¨.
Η πρόσκληση αφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 291/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:95ΒΒΩΛΠ-4Δ1) του Δήμου
Κοζάνης, τα υλικά εκείνα τα οποία δεν κατακυρώθηκαν με τον από 16/5/2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό και την με αριθ. Πρωτ. 27085/12-62017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της εν λόγω προμήθειας και θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας
διαπραγμάτευσης, ήτοι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΛΙΚΟΥ

5

44114200-4

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜ
ΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
Προκατασκευασμ
ένοι άοπλοι
τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης,
εσωτερικής
διαμέτρου
Φ600mm

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

40,00

30,00

1.200,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1.200,00

Φ.Π.Α. 24%

288,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1.488,00

m

ΔΑΠΑΝΗ

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών
στα τηλ. 2461350344, 360, 397, 367 & φαξ. 2461034068, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους, από την
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ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση, www. cityofkozani.gov.gr .
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την 18/07/2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00, με οποιονδήποτε τρόπο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται
δημόσια.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α)

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β)

ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ)

συνεταιρισμοί

δ)

κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση
συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.

Κατά τα λοιπά, τεχνικές προδιαγραφές, τρόπος κατάθεσης φακέλων, δικαιολογητικά κ.α., ισχύουν οι όροι της με
αριθ. Πρωτ.:19397/2-5-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC006131829 2017-05-03) Αναλυτικής διακήρυξης του ως άνω
Διαγωνισμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ελευθέριος Π. Ιωαννίδης
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