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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Νο 58/2015 ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV
(

39830000-9 ΚΑΕ 1381)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
έχοντας υπόψη την 37η/6.11.2015 , θέµα 13ο µε την οποία η εγκρίθηκε η Β΄
επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας ειδών καθαριότητας για το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό
Β΄επαναληπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης
των χαµηλότερη τιµή υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, για
την ανάδειξη προµηθευτών ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . Ο συνολικός ενδεικτικός
προϋπολογισµός είναι 141.523,23 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (115.059,54 +

ΦΠΑ) . Η προµήθεια αφορά τµηµατική αγορά.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί
πραγµατοποιηθεί µε χρήση πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του
διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης
πρόσβαση στο τεύχος
ύχος του παρόντος διαγωνισµού και στην ιστοσελίδα του Κέντρου :
www.kkp-km.gr .
Η ισχύουσα νοµοθεσία είναι ο ν. 2286/95, το Π.∆. 60/2007, το Π.∆. 118/07, ο ν.
4250/2014 και ο ν. 4281/2014.
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Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν
εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (∆ΥΟ) τοις εκατό (%)
επί του προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ δηλ. 2.302,00 €.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 7.1.2016 ηµέρα
Πέµπτη & ώρα 10.00 . Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στην
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η
14.1.2016 ηµέρα Πέµπτη , και ώρα 15.00.
Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/ 2390/ 16.10.2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
Ηµεροµηνία διενέργειας του δ/σµού & αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η
20.1.2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 09.00.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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