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Διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της
προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής στις τιμές της τεχνικής έκθεσης – ενδεικτικού
προϋπολογισμού (για το σύνολο των ειδών όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016 και ισχύει σήμερα.
Προϋπολογισμού 49.940,44 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
Και καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.
Οδός: Λουτρά Λουτρακίου Ν. Πέλλας
Ταχ.Κωδ.:58400
Τηλ.:2384091072, 2384091300
Telefax: 2384091170
E-mail: info@loutrapozar.com.gr
Ιστοσελίδα: www.loutrapozar.com.gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής επιχείρησης Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., οδός Λουτρά Λουτρακίου, τη 21/11/2019,
ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Άρθρο 2: Πρόσβαση στα έγγραφα
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου www.loutrapozar.com.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δημοτικής
επιχείρησης Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και
φροντίδα τους.
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, όπως
περιγράφεται στις με αριθ. Πρωτ. 1584/ 21.10.2019 τεχνικές προδιαγραφές που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Δε γίνονται/γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της
σύμβασης
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που
συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα
μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016.
CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
Άρθρο 4: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια πρέπει να παραδοθεί από την υπογραφή της σύμβασης και για έναν
χρόνο και/ή με δυνατότητα χρονικής παράτασης με βάση τα όσα ορίζει ο ν.
4412/2016, σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το συνολικό ποσό των
ποσοτήτων της συναφθείσας σύμβασης.
Η παράδοση των ποσοτήτων των ηλεκτρολογικών υλικών θα γίνεται περιοδικά,
στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας
Α.Ε.», ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο
των ηλεκτρολογικών υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό,
εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Εταιρίας.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας να εφοδιάσει την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» με
την παραγγελθείσα ποσότητα των ηλεκτρολογικών υλικών μέσα σε διάστημα 24 ωρών.
Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από την
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.».

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Άρθρο 6: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισμό, ορίζεται η 21/11/2019, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης στα Λουτρά
Λουτρακίου.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και μετατίθενται για την επόμενη εβδομάδα την
ίδια ημέρα και ώρα.
Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών (3) μηνών,
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Ελληνική
Άρθρο 9: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και βαρύνει τον
κωδικό 02.10.6661.03 του προϋπολογισμού της επιχείρησης (υπ’ αριθ. 95/2019
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη
διάθεση της πίστωσης)
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ 3 του Ν 4013/2011 και κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π..
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την επιχείρηση.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια
υλικών και ύστερα από έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού και εφόσον

εκδίδεται και υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
της επιχείρησης. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από το νόμο.
Άρθρο 10:Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης.
Άρθρο 11: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει
κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής επιχείρησης, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην
ιστοσελίδα του (www.loutrapozar.com.gr) καθώς και σε μια εφημερίδα του
νομού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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