
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 5325/26-10-2011 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας 

(Δ.Ε.ΤΗ.Π.), οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθμός 11, Πτολεμαΐδα, τηλέφωνο (24630)-

54420, τέλεφαξ (24630)-54423, Ταχ. Κώδικας 50200. 

2. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Προμήθειας μετά από Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό δια-

γωνισμός με κλειστές προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο την 

χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: Αποθήκη Δ.Ε.ΤΗ.Π. 1
ο
 χλμ Εθνικής Οδού Πτολεμαΐδας – 

Κοζάνης.  

4. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : O διαγωνισμός αφορά την 

προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στην αποθήκη της Δ.Ε.ΤΗ.Π 1330 

τεμαχίων «ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Δ’ ΦΑΣΗΣ», καθώς επίσης και σύστημα απο-

μακρυσμένης διαχείρισής τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2009 μελέτη, προϋ-

πολογισμού μελέτης 4.176.480,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Ή ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Όχι.  

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ: η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με συνολική 

προθεσμία - χρονική διάρκεια σύμβασης : εξακόσιες (600) ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης και συμβατικές τμηματικές προθεσμίες παράδο-

σης : ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη παραγγελία της 

Δ.Ε.ΤΗ.Π. με την οποία θα καθορίζεται ο τύπος και ο αριθμός των θερμικών υπο-

σταθμών. Δεν θα υπάρχει ποσοτικός περιορισμός ελάχιστης ποσότητας σε κάθε 

γραπτή παραγγελία της ΔΕΤΗΠ ενώ η συνολική ποσότητα της κάθε γραπτής παραγ-

γελίας δεν θα υπερβαίνει τους 250 Θερμικούς Υποσταθμούς. Η ελάχιστη χρονική 

διάρκεια μεταξύ δύο γραπτών παραγγελιών της ΔΕΤΗΠ δεν θα είναι μικρότερη των 

60 ημερολογιακών ημερών ενώ δεν θα υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη μέγιστη 

χρονική διάρκεια μεταξύ δύο γραπτών παραγγελιών. 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: Η Δ.Ε.ΤΗ.Π., οδός Εθνικής 

Αντίστασης, αριθμός 11, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλέφωνο (24630)-54420, τέλεφαξ 

(24630)-54423. Παραλαβή τευχών μέχρι την 08/12/2011, με την καταβολή ποσού 60 

€ έναντι απόδειξης. 

8. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., Εθνικής Αντί-

στασης  11, Πτολεμαΐδα στις 15/12/2011, ώρα 12:00 π.μ 

9. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Ελληνική 

10.  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στην αποσφράγιση των προσφο-

ρών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή πληρεξούσιοι με εξουσιοδο-

τική πράξη 
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11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 256.853,52 € και ισχύος 180 η-

μερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Με την 

υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% επί 

του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον ΦΠΑ.  

12. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Φυσι-

κά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους 

- Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια ε-

γκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που 

είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το 

Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 

σύνδεσης με την Ε.Ε και ασκούν το εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 

και έχουν το δικαίωμα εμπορίας υλικών του δημοπρατούμενου είδους, καθώς επί-

σης και οι Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007. 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 150 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διε-

ξαγωγής του διαγωνισμού. 

14. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το 

ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΠΕΡΑΑ και από ίδιους πόρους της ΔΕΤΗΠ (ίδια και δανειακά κε-

φάλαια). Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με βάση τις πιστοποιούμενες κάθε 

φορά ποσότητες υλικών που παραδίδονται και την τιμή του αντίστοιχου παραδιδό-

μενου υλικού, μετά από την προσωρινή παραλαβή των υλικών από την αρμόδια επι-

τροπή. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 120 ημερολογιακών ημερών 

από την ημέρα παράδοσης των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋπο-

θέσεις για την πληρωμή του αναδόχου. 

15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ: Όχι.       

16. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Λοιπές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να λάβουν από την υπηρεσία της παραγράφου 7. 

17. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον 

ελληνικό τύπο: 26/10/2011. 

18. Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ-

δόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την : 26/10/2011. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

 

Κουσίδης Νικόλαος 

ΑΔΑ: 45Ο0ΟΕΠΞ-ΗΜΛ


