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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για προμήθεια
υλικών  ύδρευσης, με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Κηφισιάς, Ταχ. Δ/νση : Διονύσου 24 και Μυρσίνης 2,  τ.κ. 145 62,  τηλ. 213
2007 105 -185, φαξ : 213 2007 107.
Προϋπολογισμός : : Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 229.998,71
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6662.04 για τα έτη 2021-2022-
2023 με 75.000,00 €, 100.000,00 € και 54.998,71 € αντίστοιχα.

Οι  υποψήφιοι  προμηθευτές  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  προσφορές  για  το    σύνολο  της
προμήθειας   και  όχι  μέρος  αυτής  σύμφωνα με  τον  Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό της  υπ’
αριθμ.  10/2021  Μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία  είναι  διαθέσιμη  στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/04/2021  και ώρα 15:00 μ.μ. 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 05/05/2021 και ώρα 09:00 π.μ.. 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Διάρκεια σύμβασης: Η   διάρκεια της σύμβασης   ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Εγγυητικές :  Α)  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των 
3.709,66 € (τρεις χιλιάδες εφτακόσια εννέα  ευρώ κι εξήντα έξι λεπτά). 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.
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Β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 302 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Πληροφορίες : Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες – Δημαρχείο Κηφισιάς - Τμήμα Προμηθειών
(τηλ. 213 2007 105-185). 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης και στα παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του
Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr.
Όλες  οι  αναλυτικές  πληροφορίες  περιλαμβάνονται  στη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  και  στα
παραρτήματά της. 
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος, με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών 
Για ότι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
                                                                  

                                           
                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

                                             ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ   
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