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ΠΡΟΣ:
Τη Δ/νση των Εφημερίδων
α) Γενική Δημοπρασιών
β) Ηχώ των Δημοπρασιών
γ) Κορινθιακή Ημέρα
δ) Hμερησία Κορίνθου
ε) Φωνή της Κορινθίας

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης δημοπρασίας προμήθειας τεχνητού
χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας» .
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης προκήρυξης δημοπρασίας για την
προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας, και σας
παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της σε επόμενο φύλλο των εφημερίδων σας
το αργότερο μέχρι την 14η Ιουλίου 2017, και την αποστολή στο Δήμο μας
τριών (3) φύλλων των εφημερίδων σας μαζί με το σχετικό τιμολόγιο για την
εξόφλησή του από το Δήμο.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια, μεταφορά
και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας,
προϋπολογισμού 245.632,84 με τον ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360170
Fax: 2744064744
E-mail: km1967@loutraki.gr

ΑΔΑ: Ω7ΗΞΩΛ3-ΛΟΞ

Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση,
α)συνθετικού
(τεχνητού)
χλοοτάπητα,
β)περίφραξης
γηπέδου,
γ)
προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, δ)εστιών και
δ)πάγκων αναπληρωματικών στο γήπεδο ποδοσφαίρου Περαχώρας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): (39293400-6) -(44313100-8)-(
44163110-4)- (37415000-0)
Α/Α

CPV

1

39293400-6

2

44313100-8

3

44163110-4

Εκτιμώμενη
Αξία

ΦΠΑ 24%

175.000,0

42.000,00

217.000,00

0
2.691,00

645,84

3.336,84

Προμήθεια προκατασκευασμένων
καναλιών αποστράγγισης
εσωτερικών διαστάσεων 200x350
mm επικαλλυμένα με μεταλλικές
σχάρες

14.000,00

3.360,00

17.360,00

Περιγραφή
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα
Προμήθεια συρματοπλέγματος
περίφραξης

ΣΥΝΟΛΟ

4

37415000-0

Προμήθεια εστιών ποδοσφαίρου

2.800,00

672,00

3.472,00

5

37415000-0

Προμήθεια πάγκων αθλητών

3.600,00

864,00

4.464,00

198.091,00

47.541,84

245.632,84

ΣΥΝΟΛΟ:

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον παρόντα διαγωνισμό,
υποβάλλοντας υποχρεωτικά προσφορά για το σύνολο των ειδών.
Προσφορές για ορισμένα μόνο είδη
θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχήςi, για ποσό που θα καλύπτει
ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι για το ποσό των 3.961,82€ (τριών χιλιάδων εννιακοσίων
εξήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή
18/8/2017 και ώρα 23:59

Η διαδικασία θα διενεργηθεί (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
μέσω
της
Διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24/8/2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00, (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, την τέταρτη
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών), εκτός αν λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος δεν καταστεί
αυτό δυνατό.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Η
διακήρυξη
θα
αναρτηθεί
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο
και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μελέτης Κων/νος,
τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360170.
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