
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :3136/13-6-2012        
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  Πρόχειρο  Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό  Ανοιχτής  Διαδικασίας  με  κλειστές  προσφορές  και  συμπλήρωση 
τιμολογίου. 

3. ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ:  Αποθήκη  Δ.Ε.ΤΗ.Π.  0,5ο χλμ  Εθνικής  Οδού 
Πτολεμαΐδας – Κοζάνης. 

4. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η προμήθεια αφορά την 
προμήθεια,  φόρτωση,  μεταφορά  και  εκφόρτωση  στην  αποθήκη  της  Δ.Ε.ΤΗ.Π 
«Προμήθειας  Ηλεκτρολογικού  Υλικού»,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  14/2012 
μελέτη, προϋπολογισμού μελέτης 3.430,50 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΜΕΡΟΣ   Ή  ΚΑΙ  ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Ναι. 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ:  τριάντα  (30)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την 
υπογραφή της σύμβασης. 

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 5/07/2012.

8.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  –  ΩΡΑ  –  ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  &  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  : 
γραφεία  της  Δ.Ε.ΤΗ.Π.,  Εθνικής  Αντίστασης   11,  Πτολεμαΐδα  στις  5/07/2012,  ώρα 
12:00  π.μ.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  στις  9/07/2012,  ώρα 12:00 
π.μ.

9. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Ελληνική

10.  ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ  ΣΤΗΝ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Νόμιμοι  εκπρόσωποι  ή 
πληρεξούσιοι  με  συμβολαιογραφικό έγγραφο  και  σε  περίπτωση κοινοπραξίας  είτε  
όλοι οι κοινοπρακτούντες νόμιμα εκπροσωπούμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι νόμιμα,  
είτε κοινός εκπρόσωπος διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

11. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Δεκτοί  στο  διαγωνισμό  γίνονται  αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές  ή  κατασκευαστές  των  δημοπρατούμενων  ειδών,  φυσικά  και  νομικά 
πρόσωπα  και  έμποροι  οι  οποίοι  έχουν  δικαίωμα  εμπορίας,  διακίνησης  των 
δημοπρατούμενων  ειδών,  όπως  επίσης  και  κοινοπραξίες  μεταξύ  αυτών  και  δεν 
αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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12. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

13. Χρηματοδότηση  –  πληρωμές  :  η  χρηματοδότηση  της  προμήθειας  θα  γίνει  από 
ίδιους  πόρους  της  ΔΕΤΗΠ.  Οι  πληρωμές  του  αναδόχου  θα  γίνονται  με  βάση  τις  
πιστοποιούμενες κάθε φορά ποσότητες υλικών που παραδίδονται και την τιμή του 
αντίστοιχου παραδιδόμενου υλικού, μετά από την οριστική ή - στην περίπτωση της  
ύπαρξης  εγγύησης  καλής λειτουργίας  -  προσωρινή παραλαβή των υλικών από την  
αρμόδια επιτροπή. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών  
ημερών από την ημέρα παράδοσης  των υλικών και  εφόσον έχουν τηρηθεί  όλες οι  
προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.

14. Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  του  διαγωνισμού  βαρύνουν  τον 
μειοδότη  ή  αναλογικά  τους  μειοδότες  και  θα  παρακρατηθούν  από  την  1 η 

πιστοποίηση της προμήθειας.

15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Όχι.      

16. ΛΟΙΠΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  :  Λοιπές  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις  οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την υπηρεσία της παραγράφου 7.

17. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον τύπο: 13/06/2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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