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                                       H Δήμαρχος Σκύδρας 
 
Διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  
και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ σύμφωνα με την 
αριθμ. 29/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη 
προμηθευτή για την προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και προϋπολογισμού δαπάνης 
24.940,12 € με το Φ.Π.Α.   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη και από 
ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που είχε  οριστεί  με την αρίθμ. 29/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών (ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού) ανέρχεται σε 12 ημέρες από την δημοσίευση 
της προκήρυξης στο ΚΗΔΜΣ ενώ παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη και 
άμεση πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Σκύδρας ( www.skydra.gr). Αντίγραφο της μελέτης θα βρίσκεται στα 
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας ( Εθνικής Αντιστάσεως 
20 – 58500 – Σκύδρα) και θα βρίσκεται στην διάθεση των ενδιαφερομένων 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και έιναι 
εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια. 
Αυτοί που θα πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό θα προσκομίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

4. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 

5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα 
προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά 
του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή 
αξιολόγησης. Η τιμή προσφοράς του υπό προμήθεια είδους θα 
παραμείνει ίδια για όλη την διάρκεια του οικονομικού έτους 2018.  

6. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
εγγυητική συμμετοχής. 

7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει οποιαδήποτε 
ποσότητα παραγγελίας του δοθεί εντολή από την αρμόδια υπηρεσία. Η 
παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής 

http://www.skydra.gr/


παραλαβής  μέχρι  εξάντλησης  των ποσοτήτων των τεχνικών προδιαγραφών 
της προμήθειας ,  από την υπογραφή της σύμβασης. 

 8. Η  παραλαβή  των υλικών της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει είτε  
τμηματικά είτε συνολικά σύμφωνα με τις ανάγκες του δήμου  σε χώρο  που 
θα υποδείξει ο Δήμος.  

9. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει  τμηματικά ανάλογα με την 
παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων και 
ενταλμάτων πληρωμής. 
          10. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου . 
Για πληροφορίες καθώς και τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανομένους στην 
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σκύδρας, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Σκύδρας τηλ. 23813 51853 
(αρμόδιος κ. Σιδηρόπουλος Γρηγόρης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.    
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