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ΑΔΑ: ΩΒΔΖΩΗΛ-Σ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ
ΔΗΜΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ
Αρ. Μελέτης: 124/2018
Αρ. Πρωτοκόλλοσ: 6183/23.11.2018

Πεξίιεςε δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηαο ελόο(1)
θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο» κε Σπζηεκηθό αξηζκό 67452 & «Πξνκήζεηαο ελόο (1)
θιαδνθάγνπ»
κε
Σπζηεκηθό
αξηζκό
67506,
από
ην
Πξόγξακκα
«ΦΙΛΟΓΗΜΟΣΙΙ»,πξνϋπνινγηζκνύ116.935,48 € ρσξίο ΦΠΑ,145.000,00 € κε ΦΠΑ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Γηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηό ειεθηξνληθό δεκόζην δηαγσληζκό κε
ζθξαγηζκέλεοπξνζθνξέοζύκθσλακεηηοδηαηάμεηοηνπΝ.3463/ΦΔΚΑ'114/8-6-2006 &
ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη κε θξηηήξην ανάθεζηρ
ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ
ποιόηηηαρ – ηιμήρ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα

εηδώλ πνπ ζπκθσλνύλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο,
κε αξηζκ. Πξση.: 6182/23-11-2018 θαη όπσο πξνδηαγξάθεηαη ηελ κειέηε ππ’ αξηζκ.
124/2018 ηνπ Τκήκαηνο Τ.Υ.Ν.Γ. ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Έξγσλ Π.Δ Πεηξαηώο θαη
Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πξνϋπνινγηζκνύ 145.000,00€ κε ΦΠΑ.
1. Τα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην
αξγόηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ήηνη
έσο 13/12/2018 θαη απαληώληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. όπσο
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2.1.3. ηεο δηαθήξπμεο.
2. Κυδικόρ (CPV) :42415100-9 & 16500000-0
3. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε
«Πξνκήζεηαο ελόο (1) θαιαζνθόξνπ νρήκαηνο» κε Σπζηεκηθό αξηζκό 67452 & ε
«Πξνκήζεηα ελόο (1) θιαδνθάγνπ» κε Σπζηεκηθό αξηζκό 67506, από ην
Πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ», πξνϋπνινγηζκνύ 145.000,00 € κε ΦΠΑ
3.
Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ
πξνζθνξώλ.
4.
Χπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ: Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα
είδε, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1.3. ηεο
δηαθήξπμεο
5.
Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη ,ζε πεξίπησζε
ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2.2 ηεο
δηαθήξπμεο.
6.
Υποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: ΝΑΙ.
Η παξνύζα ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα πνπ απνηεινύλ θαη νκάδα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Πξνκήζεηα ελόο (1) Καιαζνθόξνπ νρήκαηνο», εθηηκώκελεο αμίαο
60.000,00 πιένλ ΦΠΑ 24% (ζπζηεκηθόο αξηζκόο 67452).
ΤΜΗΜΑ 2: «Πξνκήζεηα ελόο Κιαδνθάγνπ», εθηηκώκελεο αμίαο 56.935,48 πιένλ
ΦΠΑ 24% (ζπζηεκηθόο αξηζκόο 67506).

ΑΔΑ: ΩΒΔΖΩΗΛ-Σ6Ψ
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή θαη γηα ηα δύν ηκήκαηα (νκάδεο) ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο πνπ απνηειείηαη από δύν
δηαγσληζκνύο κε ζπζηεκηθνύο αξηζκνύο 67452 & 67506. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο
πξνζθνξάο θαη γηα ηνπο δύν δηαγσληζκνύο κε ζπζηεκηθνύο αξηζκνύο 67452 & 67506
ππνβάιιεηαη μερσξηζηό ΤΔΥΓ.
7.
Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθό
ηξόπν κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπΝ.4412/2016.
Σςζηημικόρ απιθμόρ διαγυνιζμών: 67452 & 67506
 Η εκέξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 18/12/2018 εκέξα Τξίηε θαη
ώξα ιήμεο 15:00κκ.
 Η ημέρα τησ Ηλεκτρονική Αποςφράγιςη του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχήσ-Τεχνική Προςφορά» είναι η 8η/1/2019 και ώρα 10:00 πμ.

8.
Χπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: εθαηό νγδόληα εκέξεο (180).
9.
Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή.
10.
Ενζηάζειρ: Γηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη από πξάμεηο ή παξαιείςεηο, δηέπνληαη
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ.4412/2016.
11.
Δημοζιεύζειρ: Τν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην
ΚεληξηθόΗιεθηξνληθόΜεηξώνΓεκνζίσλΣπκβάζεσλ(ΚΗΜΓΗΣ),ζηεδηαδηθηπαθή
πύιε ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr κε Σπζηεκηθό Αξηζκό: 67451
& 67506, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε
(URL):http://www.dimostroizinias-methanon.gr. Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο
παξνύζαο Γηαθήξπμεο) όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr/, ζην ΚΗΜΓΗΣ θαη ζηνλ Διιεληθό Τύπν ζύκθσλα κε ην
άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΡΟΘΖΗΝΘΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
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