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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για την ανάδειξη αναδόχου για  την εκτέλεση της προµήθειας υλικών 
ύδρευσης.   
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ, Οδός: Λ. ΑΘΗΝΩΝ, 
Ταχ.Κωδ.: 32001, Τηλ.: 2268350218, fax: 2268022690, Ιστοσελίδα: www.aliartos.gov.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 
www.aliartos.gov.gr. Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Επίσης από το 
γραφείο Προµηθειών κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

3. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια υλικών ύδρευσης. 

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΑ CPV 
ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 44115210-4 47.395,61 11.374,95 58.770,56 

 

4. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές. 5. Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας: Έως 31-12-2017.6.∆ικαιούµενοι 
συµµετοχής: έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών.7.Κατατεθείσες Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται για το 
σύνολο της  προµήθειας. 8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Αλιάρτου - Θεσπιέων (Λ. Αθηνών), 18/12/2017 ηµέρα ∆ευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 πµ Μετά 
τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού. 9. Χρόνος 
ισχύος προσφορών: για διάστηµα 3 µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: 
Ελληνική 11. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 12. 
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 ∆ήµου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.  
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