
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Κόρινθος,                   09-12-2019
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                           Αριθµ. Πρωτ.:            44187
∆ΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                 ∆ιακηρύττει ότι
  Εκτίθεται σε  ανοικτό  ηλεκτρονικό  µειοδοτικό  διαγωνισµό,  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής η εκτέλεση της

προµήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Α∆ΡΑΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  προϋπολογισµού  µελέτης  74.291,38€ (συµπ/νου
Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες κείµενες διατάξεις νόµων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν
και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ.44185/09-12-2019  διακήρυξη διαγωνισµού
∆ηµάρχου  Κορινθίων  για  την  παρούσα  προµήθεια.   Ενδεικτικά  αναφέρουµε:  Ν.4412/2016  (Α'147),
Ν.4314/2014 (Α' 265), Ν.4270/2014 (Α' 143), Ν.4250/2014 (Α' 74),  Π.∆.80/2016 (Α΄145) όπως ισχύουν.   
  Αντικείµενο  της  σύµβασης   είναι  η  προµήθεια   αδρανών  υλικών  και  σκυροδέµατος  για  την  κάλυψη
αναγκών του ∆ήµου Κορινθίων. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16.  Τα  προς  προµήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων : CPV: 44114100-3 , 14212200-2 . Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε 12 µήνες. 
   Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει
της τιµής  (για το σύνολο της ποσότητας των ειδών) για το τµήµα 1. 
  Η παρούσα σύµβαση αφορά σε ένα (1) τµήµα. Προσφορές υποβάλλονται για το Τµήµα 1.        
  Ο µέγιστος αριθµός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ένα [1].
  ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 
  Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
   Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Κορινθίων.
   Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος  από την υπογραφή αυτής.

  Ο  διαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  χρήση της  πλατφόρµας  του Εθνικού Συστήµατος  Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων  Συµβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήµατος,
ύστερα  από  κανονική  προθεσµία  τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)  ηµερών από  την  ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διακήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
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11-12-2019   11-12-2019 και ώρα
14:00

     28-12-2019 και ώρα
14:00

  Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
  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.
   ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν  συνάψει  διµερείς  ή πολυµερείς  συµφωνίες  µε  την  Ένωση  σε  θέµατα  διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
  
  Για  την  έγκυρη  συµµετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύµβασης,  κατατίθεται  από  τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού  1.199,00
ευρώ.    
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   Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην  διεύθυνση  (URL):  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  Οι
προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr .  Ολόκληρο το
τεύχος  του  διαγωνισµού είναι  διαθέσιµο  στην  επίσηµη  ιστοσελίδα  του  ∆ήµου στην  διεύθυνση:
http  ://  www  .  korinthos  .  gr   , στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ και του ΕΣΗ∆ΗΣ.

   Τα σχετικά  αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  6 ηµέρες πριν
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,  στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία

είναι  προσβάσιµη  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr   Αιτήµατα  παροχής

συµπληρωµατικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων,   υποβάλλονται  από  εγγεγραµµένους  στο  σύστηµα
οικονοµικούς φορείς και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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