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ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δημοτικού φωτισμού 
Δήμου Τανάγρας  2019»

Ο  Δήμαρχος  Τανάγρας  διακηρύσσει  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη
αναδόχου  για  την  προμήθεια  με   τίτλο  «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού  για  τη
συντήρηση  δημοτικού  φωτισμού  2019»,  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στη  Τεχνική
Μελέτη της υπηρεσίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης  120.615,00 πλέον ΦΠΑ €
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 4/11/2019 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/11/2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  25/11/2019 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ.

H παρούσα προμήθεια αφορά τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά υλικά, όπως αυτά αναλυτικά
αναφέρονται και περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2/2019 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων & 
Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  (CPV: 31681410-0) σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στην διακήρυξη και τη μελέτη της υπηρεσίας.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:

Δικαίωμα 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.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
τη λήξη του συμβατικού ποσού και με δικαίωμα παράτασης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο 
και  πάντοτε μέχρι του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η παράδοση θα γίνεται 
τμηματικά καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ 
02.20.6662.05 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019- 2020 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, το 
ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., 
σύµφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Τανάγρας, 
Διεύθυνση: Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας. ΑΦΜ: 
997597228, Τηλέφωνο: 2262351143, 2262351142, 2262351135, Fax: 2262351117, 
Δικτυακός Τόπος : www.tanagra.gr

Πληροφορίες: κ. Καναβάκη Μαρία, e-mail: : mkanavaki@gmail.com

Nuts : EL 641

Προσφυγές μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο

άρθρο 3.4  της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του 
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας www.tanagra.gr, καθώς 
και την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και η αναλυτική διακήρυξη. 
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 και  θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και 
τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
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