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Ο  Δήμαρχος Κατερίνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

     Δημόσιο επαναληπτικό ανοικτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο
επιλογής την συμφερότερη προσφορά τιμή και με τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού  για την: «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολλαπλών
χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου  και ενός (1)
παρελκόμενου για τη μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού
δημοπρατούμενων ειδών 81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ = 100.000,00 €   (αριθ. μελέτης
5/2012)
      Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα από τα
ανωτέρω τρία (3) είδη και η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για το καθένα,  στον προσφέροντα που θα
υποβάλλει την συμφερότερη προσφορά στο συγκεκριμένο είδος.
      Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις     08-01-2013 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως
ώρα 10:30 π.μ (λήξη) στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00  Κατερίνη) και
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος),  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  Σε
περίπτωση που στο διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά  ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, θα
επαναληφθεί στις     18-01-2013 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσό που αντιστοιχεί σε   ποσοστό 5% επί της
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με τον ΦΠΑ) δηλαδή:  100.000,00 € Χ 5% =
5.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για επί μέρους είδη,  το ποσοστό του
5% θα πρέπει να αναλογεί στον προϋπολογισμό με ΦΠΑ των ειδών  αυτών.  .
     Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/2006 και την αριθ. Π1/4168/25-10-2011
εγκύκλιο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Ο/Οι ανάδοχος/οι  του διαγωνισμού θα προκύψει με τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού όπως αναφέρεται αναλυτικά στην διακήρυξη.
       Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)  Οι Έλληνες Πολίτες β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά
πρόσωπα ημεδαπή ή αλλοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
   Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικά στοιχεία και οικονομική προσφορά) θα
πρέπει να υποβληθούν σε δύο σειρές (πρωτότυπο & αντίγραφο) με ποινή αποκλεισμού.
    Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα
περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
(παρ. 4 άρθρου 11 ΕΚΠΟΤΑ).
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον
υπεύθυνο υπάλληλο Αναστασιάδη Βενιαμίν (τηλ. 23513/50497), κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες ενώ έντυπα  συμμετοχής, διακήρυξης κλπ. θα διατίθενται από την Γραμματεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας-Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00,  2ος όροφος τηλ. 23513/50455,6, Φαχ 23513/50470
με την καταβολή 5,00 ευρώ.
   Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναληπτικών, θα βαρύνει τον ανάδοχο ή
τους αναδόχους. Κατερίνη   10-12-2012

                          Ο Δήμαρχος Κατερίνης
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