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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”

Η Δήμαρχος Σκύδρας

1.  Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές και  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της  προμήθειας  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”,
προϋπολογισμού  26.965,04 ευρώ με το Φ.Π.Α.

2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου  www.skydra.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, (Δημαρχείο Σκύδρας, τηλ. 23813-51851), κατά τις
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν  επίσης  να  λάβουν  αντίγραφα  αυτών  με
δαπάνες και φροντίδα τους.

3.  Αντικείμενο  της  σύμβασης:   Η  προμήθεια  υλικών  ηλεκτροφωτισμού
(φωτιστικά σώματα,  καλώδια, διακόπτες, ακροδέκτες, πίλαρ ηλεκτροδότησης κλπ.)
και ηλεκτρικών λαμπτήρων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας. 

4.  Χρόνος – τόπος παράδοσης  προμήθειας  :  Η σύμβαση θα πρέπει  να  έχει
ολοκληρωθεί, το αργότερο, έως το τέλος του 2018. Τα υλικά θα παραδοθούν στην
αποθήκη του Δήμου Σκύδρας (2ο χλμ. Επ. Οδού Σκύδρας – Ριζού).

5.  Δικαιούμενοι  συμμετοχής:  Γίνονται  δεκτοί  οικονομικοί  φορείς  με
δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  που  δημοπρατείται,  δηλαδή  εμπόριο
υλικών  ηλεκτροφωτισμού  ή  ηλεκτρολογικού  υλικού,  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επιμελητήριο  ή  επαγγελματική  οργάνωση. Οι  λόγοι  αποκλεισμού  αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 13 της  διακήρυξης.

6. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σκύδρας
(Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την
ημέρα Πέμπτη,   22/02/2018.  Η  ώρα λήξης  παραλαβής  προσφορών ορίζεται  η
10:00 π.μ.  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει  η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι την 22/08/2018.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

9.  Χρηματοδότηση:  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  02.20.6699.003  του
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Σκύδρας.

10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Σκύδρας (www.skydra.gr).

Η Δήμαρχος Σκύδρας

                                                              

Αικατερίνη Ιγνατιάδου 

ΑΔΑ: ΨΞ3ΥΩ12-ΜΘΣ
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