
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Προκηρύσσει  επαναληπτικό  ανοικτό  διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη τιμή και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό στις 
τιμές  του  προϋπολογισμού  της  μελέτης  της  υπηρεσίας  για  το  σύνολο  των 
προσφερόμενων  ειδών  σύμφωνα  με  το  τιμολόγιο  και  τον  προϋπολογισμό  της 
μελέτης   την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας 120.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  στο  Γύθειο  (οδός 
Ελευθερολακώνων) στις  10/10/2012,  ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 (ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών).
 Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και 
όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως 
μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο 
Δημαρχείο  Ανατολικής  Μάνης  στο  Γύθειο  Λακωνίας  (ταχ.  δ/νση: 
Ελευθερολακώνων Γύθειο Τ.Κ. 23 200) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
από  την  ημέρα  του  διαγωνισμού  δηλ.  έως  τις  9/10/2012  ή  να  κατατίθενται 
απευθείας  στην  επιτροπή  διαγωνισμού  την  ημέρα  του  διαγωνισμού  δηλ.  στις 
10/10/2012 από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ.

Μετά  την  πλήρη  αξιολόγηση  των  προσφορών  (δικαιολογητικά  συμμετοχής, 
τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) θα διενεργηθεί  ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός σε συνεργασία με την εταιρεία  cosmoONE Hellas MarketSite. Ο 
τρόπος διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού/Δημοπρασίας περιγράφεται 
στο  σχετικό  παράρτημα  της  διακήρυξης.  Για  το  ακριβές  χρονοδιάγραμμα 
διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν 
εγκαίρως μέσω φαξ ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που 
αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.,  ήτοι ποσού  6.000,00 € 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός 
Ελευθερολακώνων στο τηλέφωνο 2733360332, Γραφείο Προμηθειών (Πληρ.: 
Καθόλου Σμαραγδή. FAX: 2733023813).
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Αριθμ. Πρωτ.: -  20642  –


