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ΓΖΜΟ ΒΟΨΟΤ              
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                                                  
Ταρ. Γ/λζε: Πιαηεία Τζηζηνπνύινπ 5 

                     50300 Σηάηηζηα   

Τειέθσλν:  2465350185 

FAX:           2465350145 

Πιεξνθ.:     Μπισλάο Σσηήξηνο  

 

 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
  

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΤΥΡΟΤ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΨΟΤ» 

 
Ο Γήκαξρνο Βνΐνπ πξνθεξύζζεη δηεζλή αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό (κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο), γηα ηελ πξνκήζεηα κε 

ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΤΥΡΟΤ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΒΟΨΟΤ» ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 119.988,60 € κε Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 44113620-7) γηα ηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ε  αξηζκό  15082/2022 κειέηε από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 
 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. 

Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Τ.Α. 

Σηνηρεία επηθνηλσλίαο: Πιαηεία Τζηζηνπνύινπ 5, Τ.Κ. 50300 Σηάηηζηα, Τει.: 2465350185, Fax: 2465350145,  

e-mail: milonas@voio.gr, ηζηνζειίδα: http://www.dimosvoiou.gr. 

2. ύνηομη πεπιγπαθή: Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα αθελόο έηνηκνπ ςπρξνύ  αζθαιηνκίγκαηνο ζε 

θάδνπο (δνρεία) ή ζάθνπο ησλ 25 θηιώλ (ΤΜΗΜΑ Α’) θαη αθεηέξνπ αζθαιηόκηγκαηνο παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε 

κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ ΑΣ 31.5 ή ΑΣ 40 (ΤΜΗΜΑ Β’), ζύκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΤΔΠ 05-03-11-04 «Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ 

ζθπξνδέκαηνο», πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ. Σηελ ηηκή αλά ΤΝ (ηόλνο) γηα θάζε Γεκνηηθή Δλόηεηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο, θόξησζεο 

θαη κεηαθνξάο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο από νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηελ εθάζηνηε Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ ηόπν απόζεζεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (ζεκείν επηζθεπήο νδνζηξώκαηνο). Τν αζθαιηηθό ζθπξόδεκα ζα 

κεηαθέξεηαη κε θαζαξά νρήκαηα ησλ νπνίσλ ε θαξόηζα ζα ζθεπάδεηαη κε θαηάιιειν θάιπκκα πξνζηαζίαο θαηά ηε 

κεηαθνξά ή ηελ αλακνλή πξνο εθθόξησζε. 

3 Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο θαη ν αλάδνρνο ζα πξνθύςεη από ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο. 

4. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

5. Υπόνορ παπάδοζηρ:  Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα ππό πξνκήζεηα είδε ηκεκαηηθά ζε δώδεθα (12) 

κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαηόπηλ εληνιώλ πξνκήζεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

6. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ, άξζξν 2.2.1. 

7. Δγγςήζειρ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 

2% επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο άλεπ Φ.Π.Α. γηα θάζε ηκήκα, ήηνη: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: πνζνύ ηξηαθνζίσλ είθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ (322,50 €) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β:  πνζνύ ρηιίσλ εμαθνζίσλ δώδεθα επξώ θαη νγδόληα ιεπηώλ (1.612,80 €). 

8. Παπαλαβή πποζθοπών: Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 26.09.2022 θαη ώξα 17:00.  

Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο 

άλσ ζπζηήκαηνο θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ 29.09.2022 θαη ώξα 11:00 π.κ. Τν πιήξεο θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε δηαηίζεληαη από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. Οκνίσο ην ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε http://dimosvoiou.gr. 

9. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: έμη (6) κήλεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

10. Γημοζιεύζειρ: Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗΣ), ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπνπ έιαβε 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://dimosvoiou.gr/
ΑΔΑ: ΨΔΑ0Ω97-ΨΒΓ



ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό: 171744, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηεύζπλζε (URL): 

www.dimosvoiou.gr, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr (Πξόγξακκα Γηαύγεηα) ελώ δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ 

Διιεληθό Τύπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016. 

11. Υπημαηοδόηηζη: Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βνίνπ κέζσ ησλ πηζηώζεσλ 

ηνπ Δηδηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2012-2018 ζε βάξνο ησλ Κ.Α 

30.6662.195 «Πξνκήζεηα ςπρξήο αζθάιηνπ» θαη  30.6662.198 «Πξνκήζεηα αζθαιηνκίγκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Βνίνπ» ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022.  

12. Πληποθοπίερ: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Τκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, αξκόδηνο ππάιιεινο: Μπισλάο Σσηήξηνο (ηει.: 2465350185 / 2465350100, Φαμ: 

2465023270 / 2465350145), ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο. 

 

 

Ο Γήμαπσορ Βοΐος 

 

 

Εεςκλήρ Υπήζηορ 
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