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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 25-10-2018

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANAGIOTA PAPACHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.10.26 10:49:16
EEST
Αιτία: Μ.Ε.Δ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμ.πρωτ.

30194

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύργου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κάτω
των

ορίων,

για

την

επιλογή

αναδόχου

προμήθειας

με

τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 265.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΦΟΡΕΙΣ

Αναθέτουσα αρχή:

Δήμος Πύργου

Γενική δ/νση στο διαδίκτυο (URL): www.cityofpyrgos.gr
Ταχ. δ/νση:

Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Πύργος Ηλείας

Τ.Κ.:

27 131

Πληροφορίες:

Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου

Τηλέφωνο:

26213 62607

Fax:

26213 62624

E-mail:

npdd@1489.syzefxis.gov.gr

ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λοιπών

συναφών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πύργου. Η συνολική
εκτιμώμενη αξία της ανέρχεται στο ποσό των 265.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και αναλύεται σε καθαρή αξία 213.709,68 € και

ποσό ΦΠΑ 51.290,32 €. Η

διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
2. Το αντικείμενο διαιρείται στα τέσσερα (4) τμήματα και συγκεκριμένα:
ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α

Ηλεκτρολογικό υλικό

108.749,68 €

Β

Χαλύβδινοι ιστοί

11.310,00 €

Γ

Φωτιστικά σώματα

28.190,00 €

Δ

Γιρλάντες και λοιπά εορταστικά

65.460,00 €
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3. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και
ποσοτήτων που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τμήμα.
4. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV): 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό». Αναλυτική περιγραφή του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της αριθμ.58/02-10-2018
μελέτης, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου. Τα είδη και οι ποσότητες που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικά και δε δεσμεύουν το Δήμο
Πύργου για τη συνολική απορρόφησή τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Πύργου. Η δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου κατά τα οικονομικά έτη 2018 και 2019. Ειδικότερα,
ποσό 49.747,85 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους
2018 και συγκεκριμένα την με

ΚΑ 30.6661.06

εγγεγραμμένη

πίστωση ποσού

120.000,00 €. Η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ.πρωτ.69/2018 απόφαση
ανάληψης

υποχρέωσης

(ΑΔΑ:

67Φ5Ω17-Β9Ν),

κατόπιν

της

αριθμ.69/13-02-2018

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της
πίστωσης. Το υπόλοιπο συμβατικό ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
Πύργου οικονομικού έτους 2019.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦA ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική

πρόσβαση

στην

διεύθυνση

(URL)

www.promitheus.gov.gr

μέσω

της

διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην διεύθυνση του Δήμου Πύργου στο
διαδίκτυο (URL) www.cityofpyrgos.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει τιμής.
2. Κριτήριο

επιλογής

αποτελεί

η

καταλληλότητα

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει για συμβάσεις κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 121 § 1 α του
Ν.4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης του συστήματος http://www.promitheus.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 26-10-2018

Παρασκευή 16-11-2018 και ώρα 15:00

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)

εγγυητική επιστολή

συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Ακολουθεί πίνακας ποσού εγγύησης, ανά
τμήμα.
ΤΜΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α

1.088,00 €

Β

114,00 €

Γ

282,00 €

Δ

655,00 €

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στο

άρθρο 20 της παρούσας,

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η
εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πύργου και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά
η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 Διακήρυξη: Αναρτάται

στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Πύργου.
 Προκήρυξη:

Αναρτάται

στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,

στη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

στον

ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου.
 Περίληψη διακήρυξης: Αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο
(μία τοπική εφημερίδα). Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
1. Η επικοινωνία σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,

καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με
τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο

οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (δηλ. έως
και την Πέμπτη 08-11-2018) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης

της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
α)δέκα

(10)

ημέρες

από

την

κοινοποίηση

της

προσβαλλόμενης

πράξης

στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
4
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β)δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως,
γ)δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ
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