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Πληροφορίες

Φιλλύρα 31-01-2019
Αριθ.Πρωτ.:972

: Φιλύρα
: 69 300
: 2531352839
: 2531352826
: v.karaolanis@0602.syzefxis.gov.gr
: κ.Καραολάνης Ευάγγελος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών
Δήμου Αρριανών
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της
προμήθειας για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου Αρριανών, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, εκτιμώμενης
αξίας 202.627,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
1)

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αρριανών, Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρας, Οικ. Φιλύρα, Ταχ.Κωδ.: 69300, Τηλ.:
2531352839, Telefax:
www.arriana.gr

2531352826,

E-mail:v.karaolanis@0602.syzefxis.gov.gr,

Ιστοσελίδα:

2)

Κωδικός CPV: 37535200-9 - «Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών».

3)

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 {Ροδόπη}.

4)

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arriana.gr.
5)

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών

προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6)

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης. Υποβολή

προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ),

σύμφωνα

με

τα

αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και οι
προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

-

Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 01-02-2019 ημέρα Παρασκευή.

-

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00:00.
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Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και
ώρα

-

15:00:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην 28-02-2019, ημέρα

-

Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. ή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 70032

-

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
7)

Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι

(6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.
8)

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9)

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 με ποσό 216.990,08 € και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δήμου

Αρριανών 34.267,40 € - ΣΥΝΟΛΟ 251.257,48 €. Ο δικαιούχος δήμος για τη

χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου
Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του
Δήμου. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) αφορά μόνο
στις επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Πρόσκληση ΙIΙ. Η Προμήθεια θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019 στον Κ.Α. 61.7135.01.
10)

Διάρκεια Σύμβασης: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει την προμήθεια

και τοποθέτηση σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης
των ειδών της προμήθειας και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με τις υποδείξεις και τις ανάγκες της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
11)

Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς

Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο με (4.052,54 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό
5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
διαγωνιζόμενου.
12)

Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
13)

Ειδικοί όροι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού

για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην προμήθεια και όχι μέρος των ειδών, όπως
αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε
είδους. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για
το σύνολο της προσφοράς.
14)

Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της

διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο
portal του Δήμου www.arriana.gr.
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