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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 
Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΔΤΕ  Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με 
αντικείμενο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  2019»  CPV : 34927100-2 .  
1. Εκτιμώμενη αξία υλικού χωρίς Φ.Π.Α 176.985,00€  και 199.993,05€ με Φ.Π.Α 13%).  
2. Διάρκεια  σύμβασης :  6 μήνες .  
3. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 3.540,00 ΕΥΡΩ. 
4. Η σύμβαση  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 517 και 

υπόκειται στις κρατήσεις  
a. Κράτηση 0,07%  υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ. 
b. Κράτηση 0,06%  υπέρ ΑΕΠΠ . 
c. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου 
d. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  4 % . 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν: 
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, 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. 

6. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
7. Αιτήματα διευκρινίσεων επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται έως 10/7/2019 και ώρα 15:00. 
8. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως  16/7/2019  και ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω 

της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ) 
9. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 6 μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
10.  Άνοιγμα των προσφορών 23-7-2019 και ώρα 10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 

ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα 

11.  Πληροφορίες : Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας  τηλ. 2441354926. 
12.  Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ     

(α.α διαγωνισμού 75882) και στο site της Περ. Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr/Διακηρύξεις-
Προκηρύξεις . 

 
    

 
                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
                                                                           Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
 
 
                                    ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 



ΑΔΑ: 6ΓΩΞ7ΛΡ-Λ2Ε


		2019-06-20T13:08:59+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2019-06-21T07:32:33+0300
	Athens




