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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ”
Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της 51/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εκδόθηκε
από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού “προμήθεια ασφαλτομίγματος” με
αριθμό Διακήρυξης 6539/3-7-2019, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 76456 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων,
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ
19PROC005211036/3-7-2019 .Με την υπ’ αριθ. 68/2019 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σε συνέχεια του υπ’ αριθ.7330/2019 πρακτικού
της Επιτροπής
Διαγωνισμού αποφασίστηκε: η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32
του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του
αρχικού διαγωνισμού,
Συνεπώς, ο Δήμος Διδυμοτείχου προσφεύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια
ασφαλτομίγματος, προϋπολογισμού 74.198,81 ευρώ με ΦΠΑ 24%
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
266/4694-14-5-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6539/2019 διακήρυξη του άγονου
διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως
αναφέρονται.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η 12/9/2019.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/9/2019
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 18/9/2019 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.6539/3-7-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005211036/3-7-2019 ).

διακήρυξη

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : 79520
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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