
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. : 3453/04-07-2011 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Τθλεκζρμανςθσ Ρτολεμαΐδασ 
(Δ.Ε.ΤΗ.Ρ.), οδόσ Εκνικισ Αντίςταςθσ, αρικμόσ 11, Ρτολεμαΐδα, τθλζφωνο (24630)-
54420, τζλεφαξ (24630)-54423, Ταχ. Κϊδικασ 50200. 

2. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σφμβαςθ Ρρομικειασ μετά από Ρρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνις-
μό Ανοιχτισ Διαδικαςίασ με ςυμπλιρωςθ τιμολογίου.  

3. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: Αποκικθ Δ.Ε.ΤΗ.Ρ. 0,5ο χλμ Εκνικισ Οδοφ Ρτολεμαΐδασ 
– Κοηάνθσ.  

4. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ : Η προμικεια αφορά τθν 
προμικεια, φόρτωςθ, μεταφορά και εκφόρτωςθ ςτθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.ΤΗ.Ρ Ανα-
λώςιμων υλικών – εξαρτημάτων ςωληνώςεων – εργαλείων γενικήσ χρήςησ, ςφμ-
φωνα με τθν υπ’ αριθμ. 15/2011 μελέτη, προχπολογιςμοφ μελέτησ 54.455 € πλέον 
Φ.Π.Α. 23%. 

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΜΕΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ναι.  

6. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: τριάντα(30) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογ-
ραφι τθσ ςφμβαςθσ ι τθν κοινοποίθςθ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ.  

7. ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: Η Δ.Ε.ΤΗ.Ρ., οδόσ Εκνικισ 
Αντίςταςθσ, αρικμόσ 11, Τ.Κ. 50200 Ρτολεμαΐδα, τθλζφωνο (24630) -54420, τζλεφαξ 
(24630)-54423. Ραραλαβι τευχϊν μζχρι τθν Ραραςκευι 22/07/2011, με τθν κατα-
βολι ποςοφ 10 € ζναντι απόδειξθσ. 

8.  ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ – ΩΑ – ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ :  γραφε-
ία τθσ Δ.Ε.ΤΗ.Ρ., Εκνικισ Αντίςταςθσ  11, Ρτολεμαΐδα ςτισ 26 /07 /2011, ώρα 12:00 
π.μ 

9. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ:  Ελλθνικι  

10.  ΡΑΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ: Νόμιμοι εκπρόςωποι ι πλθρε-
ξοφςιοι με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο και ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ είτε όλοι οι 
κοινοπρακτοφντεσ νόμιμα εκπροςωποφμενοι ι αντιπροςωπευόμενοι νόμιμα, είτε 
κοινόσ εκπρόςωποσ διοριςμζνοσ με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. 

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 1.090 € και ιςχφοσ 120 θμερολο-
γιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Με τθν υπογρα-
φι τθσ ςφμβαςθσ κα κατατεκεί Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 10% επί του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

12. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ: Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό γίνονται αναγνωριςμζνοι προμθ-
κευτζσ ι καταςκευαςτζσ των δθμοπρατοφμενων ειδϊν, φυςικά και νομικά πρόςωπα 



και ζμποροι οι οποίοι ζχουν δικαίωμα εμπορίασ, διακίνθςθσ των δθμοπρατοφμενων 
ειδϊν, όπωσ επίςθσ και κοινοπραξίεσ μεταξφ αυτϊν και δεν αποκλείονται για οποιο-
διποτε λόγο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

13. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία διε-
ξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

14. Χρθματοδότθςθ – πλθρωμζσ : θ χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από ίδιουσ 
πόρουσ τθσ ΔΕΤΗΡ. Οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα γίνονται με βάςθ τισ πιςτοπο ι-
οφμενεσ κάκε φορά ποςότθτεσ υλικϊν που παραδίδονται και τθν τιμι του αντίςτο ι-
χου παραδιδόμενου υλικοφ, μετά από τθν οριςτικι ι - ςτθν περίπτωςθ τθσ φπαρξθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ - προςωρινι παραλαβι των υλικϊν από τθν αρμόδια 
επιτροπι. Η εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται εντόσ 120 θμερολογιακϊν θμερϊν 
από τθν θμζρα παράδοςθσ των υλικϊν και εφόςον ζχουν τθρθκεί όλεσ οι προχπο-
κζςεισ για τθν πλθρωμι του αναδόχου. 

15. ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΗΣ ΤΙΜΗΣ: Πχι.       

16. ΛΟΙΡΑ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Λοιπζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ οι ενδιαφε-
ρόμενοι μποροφν να λάβουν από τθν υπθρεςία τθσ παραγράφου 7. 

17. Ημερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ ςτον τφπο: ……  

 

 

 

 

Πτολεμαΐδα  04-07-2011 
O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 
 

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 


