
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 752/17-02-2014

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) 

προκηρύσσει

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ:  Η  Δημοτική  Επιχείρηση  Τηλεθέρμανσης  Πτολεμαΐδας  (Δ.Ε.ΤΗ.Π.),  οδός  Εθνικής 
Αντίστασης, αριθμός 11, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630-54420, φαξ 24630-54423.

2. Πρόχειρο Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη τιμή  που 
αφορά την την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την τηλεδιαχείριση καταναλωτών, σύμφωνα 
με την  υπ’  αριθμ.  2/2014 μελέτη,  προϋπολογισμού μελέτης  59.400 €  πλέον Φ.Π.Α.  23%. Δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς για μέρος ή και το σύνολο των κατηγοριών : ΝΑΙ.

3. Η  προθεσμία  έναρξης  παροχής  υπηρεσιών  για  τις  ενεργές  συνδέσεις  (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α) είναι  μία(1) 
ημερολογιακή ημέρα από την υπογραφή της σύμβασης εφόσον προταθεί ο υφιστάμενος πάροχος (WIND) ή 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης εφόσον προταθεί άλλος πάροχος. 
Τμηματικές προθεσμίες παράδοσης : Για τις νέες συνδέσεις (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)  η προθεσμία έναρξης παροχής 
υπηρεσιών είναι μία(1) ημερολογιακή ημέρα από την  έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

4. Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύουν για δύο (2)  έτη από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 
ανάληψης της προμήθειας. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντίστασης 11, 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 
24630-54420, φαξ 24630-54423, στις 13/03/2014, ώρα 12:00 π.μ

6. Δεκτοί  στο  διαγωνισμό  γίνονται  φυσικά,  νομικά πρόσωπα,  ενώσεις  και  συνεταιρισμοί, οι  οποίοι  έχουν 
δικαίωμα παροχής υπηρεσιών του δημοπρατούμενου είδους, όπως επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών 
και δεν αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% επί του 
συμβατικού τιμήματος.

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.

9. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ. Η 
εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου  και 
εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.

10. Πληροφορίες: Δ.Ε.ΤΗ.Π., οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, 50200 Πτολεμαΐδα, τηλέφωνο 24630-54420, 
φαξ 24630-54423, Ταχ. Κώδικας 50200, e-mail : dhptol  @  otenet  .  gr  , αρμόδιος κ. Λευκόπουλος Ηλίας.

11. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον τύπο: 17/02/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

mailto:dhptol@otenet.gr

