ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 10-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμ.πρωτ.

35172

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Πύργου, κατόπιν της αριθμ.422/03-12-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΑ9Ω17-Η5Ν), προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 § 2α του Ν.4412/2016, για την
ανάδειξη

αναδόχου

προμήθειας

με

τίτλο

«ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ

&

ΛΟΙΠΑ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ»

προϋπολογισμού μελέτης 65.460,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Για

την

προσφυγή

στη

διαδικασία

της

διαπραγμάτευσης

δεν

απαιτείται

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η εν λόγω σύμβαση
αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου διαγωνισμού με συνολικό προϋπολογισμό 213.709,68 €
πλέον ΦΠΑ και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ
και

2014/25/ΕΚ,

οι

οποίες

ενσωματώθηκαν

στην

ελληνική

έννομη

τάξη

με

το

Ν.4412/2016. Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των παρακάτω
άρθρων:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 2

Η

ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

διαπραγμάτευση

αφορά

στο

τμήμα

Δ

«ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ

&

ΛΟΙΠΑ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ»,

προϋπολογισμού 65.460,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, για το οποίο δεν κατατέθηκε καμία
προσφορά κατά τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 16-11-2018 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ»

προϋπολογισμού

μελέτης

265.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, με
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 66150).
Αναλυτικά

το φυσικό

και οικονομικό αντικείμενο της

σύμβασης

εμφανίζεται

στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο
των ειδών και ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στην ομάδα (τμήμα) Δ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΡΑΤΕΥΣΗΣ

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος http://www.promitheus.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη 11-12-2018

Τετάρτη 12-12-2018 και ώρα 14:00

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα διενεργηθεί μετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιμων ημερών
από

την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών,

δηλαδή την Τρίτη

18-12-2018 και ώρα 10:00.
Η

ηλεκτρονική

αποσφράγιση

του

(υπο)φακέλου

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

θα

διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση του πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης του (υπο)φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην αναθέτουσα αρχή.
Κατά τη διαπραγμάτευση ισχύουν οι όροι α)της αριθμ.58/02-10-2018 μελέτης, όπως
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του
Δήμου

Πύργου

και

β)της

αριθμ.πρωτ.30188/25-10-2018

διακήρυξης

(ΑΔΑΜ:

18PROC003903008 2018-10-26) σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το δικαίωμα
συμμετοχής,

τους

λόγους

αποκλεισμού,

τα

περιεχόμενα

των

(υπο)φακέλων,

την

αξιολόγηση των προσφορών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4

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.
2

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

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, ήτοι ποσό 655,00 €.

ΑΡΘΡΟ 6

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

Ο Δήμαρχος
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTA PAPACHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.12.10 15:04:24 EET
Αιτία: Μ.Ε.Δ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ Δ [ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ]

1

Διακοσμητικό φωτεινό επίστηλο ύψους 2,30μ . και πλάτους 2,30μ.,
παριστάνει σε ελεύθερη απόδοση λευκή ιστιοσανίδα σε μπλε κύματα.

ΤΕΜ

10

350,00

3.500,00

2

Διακοσμητικό φωτεινό επίστηλο ύψους 1,50μ . και πλάτους 0,60μ.,
παριστάνει το ήμισυ χιονισμένου χριστουγεννιάτικου δένδρου

ΤΕΜ

36

190,00

6.840,00

3

To διακοσμητικό φωτεινό εναέριο θέμα ύψους 1,10 μ. και μήκους
5,60μ. , αποτελείται από δύο κορδέλες δεξιά και αριστερά και τρείς
μπάλες που κρέμονται από αυτές σε ίσα διαστήματα από το κέντρο
Διακοσμητικό φωτεινό εναέριο θέμα ύψους 1,50 μ . και μήκους
5,00μ. , αποτελείται από ένα στολίδι δάκρυ στο κέντρο και στα δύο
πλαϊνά με 3 καμπύλες

ΤΕΜ

20

1.125,00

22.500,00

ΤΕΜ

10

980,00

9.800,00

Διακοσμητικό φωτεινό επίστηλο ύψους 2,40μ . και πλάτους 1.20μ.,
παριστάνει το ήμισυ χιονισμένου χριστουγεννιάτικου δένδρου εντός
ανεστραμμένου σκαληνού τριγώνου.

ΤΕΜ

13

470,00

6.110,00

ΤΕΜ

8

940,00

7.520,00

4

5

6

Διακοσμητικό φωτεινό εναέριο θέμα ύψους 1,20 μ . και μήκους
4,40μ. , αποτελείται από δύο πλαϊνά με 4 επάλληλες ανισομεγέθεις
καμπύλες που καταλήγουν σε καράβολο η μεγάλη και σε φύλλα οι
μικρές.

4

7

To διακοσμητικό
φωτεινό επίστηλο ύψους 2,00μ . και πλάτους
1.15μ.,παριστάνει άγγελο που κρατάει αστεράκι

ΤΕΜ

10

290,00

2.900,00

8

Διακοσμητικό φωτεινό εναέριο θέμα ύψους 1,80 μ . και μήκους
12,00μ. , αποτελούμενο από δύο αυλαίες που στο κέντρο τους
κρέμεται μία 3διάστατη μπάλα Φ 0,85μ.

ΤΕΜ

3

1.650,00

4.950,00

9

λοιπά ηλεκτρολογικά υλικά που δεν μπορούν να εκτιμηθούν

ΤΕΜ

5

1.340,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ

65.460,00

ΦΠΑ 24%

15.710,40

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

81.170,40

