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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Ημερομηνία:  24-10-2022

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια οικοδομικών, σιδηρικών και ξυλουργικών υλικών για την συντήρηση – επισκευή 

κτιριακών και τεχνικών εγκαταστάσεων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές µε κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για 
τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών, 
σιδηρικών και ξυλουργικών υλικών για την συντήρηση – επισκευή κτιριακών και τεχνικών 
εγκαταστάσεων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 113.503,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα 
του δήμου www.nevrokopi.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 27-10-2022 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 14-11-2022 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13:00.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Υποβολή στον Δήμο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες 
και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών η 18-11-2022 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης, όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την 
κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 
1.830,69 € για το σύνολο της προμήθειας ή 2% για κάθε ομάδα ειδών.

 Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον 
ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

        Κυριακίδης Γιάννης
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