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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 20-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμ.πρωτ.

7881

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πύργου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω
των ορίων για την επιλογή αναδόχου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ» προϋπολογισμού μελέτης 247.113,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

Επωνυμία:

Δήμος Πύργου

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

Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Πύργος Ηλείας

Τ.Κ.:

27 131

Χώρα:

Ελλάδα

Πληροφορίες:

Έλενα Περιστεροπούλου

Τηλέφωνο:

26213 62681

Fax:

26213 62642

E-mail:

elenaperisteropoulou@yahoo.gr

Φορέας εκτέλεσης προμήθειας:

ΝΠΔΔ «Δήμος Πύργου»

Στοιχεία διαδικασίας & χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Πύργου. Η δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου Πύργου κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021. Ειδικότερα:
ΚΑΕ

30.6662.36

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οικοδομικά υλικά

ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΟΥΣ

ΕΤΟΥΣ

2020

2021

74.000,00

24.952,00

ΑΑΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αριθμ.πρωτ.7590/17-03-20200
ΑΔΑ: 6ΨΜΕΩ17-ΥΡΥ

30.6662.02

Σκυρόδεμα

34.715,22

64.113,09

Αριθμ.πρωτ.7592/17-03-2020
ΑΔΑ: ΨΞΕ0Ω17-ΒΛΡ

30.6662.26

Αδρανή υλικά

21.631,98

3.000,00

Αριθμ.πρωτ.7594/17-03-2020
ΑΔΑ: ΨΟΕ4Ω17-ΘΩ5
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ΚΑΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

Α.Α.

ΕΤΟΥΣ 2020

ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΑΥ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

30.6662.36

Οικοδομικά υλικά

74.000,00

1

Αριθμ.πρωτ.7591/17-03-20200
ΑΔΑ: ΩΡ6ΛΩ17-ΘΙ4

30.6662.02

Σκυρόδεμα

34.715,22

1

Αριθμ.πρωτ.7593/17-03-2020
ΑΔΑ: 6Λ82Ω17-ΧΕΖ

30.6662.26

Αδρανή υλικά

21.631,98

2

Αριθμ.πρωτ.7595/17-03-2020
ΑΔΑ: 6Β2ΚΩ17-ΝΩΧ

30.7135.15

Ασφαλτόμιγμα

24.700,80

1

Αριθμ.πρωτ.7597/17-03-2020
ΑΔΑ: ΩΦΨΥΩ17-ΖΚΧ

Συνοπτική περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου

Η αριθμ.4/11-03-2020 μελέτη συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου προκειμένου να γίνει προμήθεια οικοδομικών υλικών,
σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε
σάκους. Το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα και
συγκεκριμένα:
ΤΜΗΜΑ

ΠΡ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α Οικοδομικά υλικά

60.000,00

33%

19.800,00

79.800,00

Β Σκυρόδεμα

59.925,00

33%

19.775,25

79.700,25

Γ Αδρανή υλικά

19.864,50

00%

00,00

19.864,50

Δ Ασφαλτόμιγμα σε σάκους

19.920,00

00%

00,00

19.920,00

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο ως άνω τμήματα, πλην των τμημάτων Γ
και Δ (διακριτή διαγραφή), τα οποία αποσυνδέονται από την παρούσα διαγωνιστική
διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 10 του Ν.4412/2016 και την
αριθμ.144/17-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η προσφορά αφορά επί

ποινή αποκλεισμού όλα τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται σε κάθε τμήμα.
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ποσό 247.113,09 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 199.284,75 €
και ποσό ΦΠΑ 47.828,34 €.
Με την παρούσα προκήρυξη ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε
ποσό 197.780,31 € και αναλύεται ως εξής: δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 159.500,25 € και ποσό ΦΠΑ
38.280,06 €.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίνεται στην αριθμ.4/11-03-2020 μελέτη, όπως
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του
Δήμου Πύργου. Τα είδη και οι ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές
και δε δεσμεύουν τον Δήμο Πύργο για τη συνολική απορρόφησή τους.
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
44111000-1 «Οικοδομικά υλικά»
44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα»
14212200-2 «Αδρανή υλικά
44113620-7 «Άσφαλτος»
Η διάρκεια της

σύμβασης

ορίζεται

σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία

υπογραφής της ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και των προμηθευόμενων
ειδών.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών & διενέργεια διαγωνισμού

Η διαδικασία θα διενεργηθεί
διαδικτυακής

με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω

της

πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αμέσως μετά τη δημοσίευση

Παρασκευή 03-04-2020 και ώρα 15:00

του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο
27 § 5 και άρθρο 121 § 1α του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Επικοινωνία & πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

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.
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
Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος – μέλος της Ένωσης,
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
3
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι

ενώσεις

οικονομικών

φορέων,

συμπεριλαμβανομένων

και

των

προσωρινών

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εγγυήσεις
1)Για

την

έγκυρη

συμμετοχή

στη

διαδικασία

σύναψης

της

παρούσας

σύμβασης,

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),

εγγυητική

επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας της σύμβασης, ανά
τμήμα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ακολουθεί πίνακας με το ποσό της εγγύησης ανά
τμήμα με ανάλογη στρογγυλοποίηση, προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων:
ΤΜΗΜΑ

ΠΡ/ΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

(συμπεριλαμβάνεται και το ποσό
της προαίρεσης)

Α

79.800,00

798,00

Β

79.700,25

797,00

Γ

19.864,50

Δ

19.920,00

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
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 ανά τμήμα, εκτός
ΦΠΑ. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πύργου και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης & κριτήριο ποιοτικής επιλογής

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

Κριτήριο

ποιοτικής

επιλογής

αποτελεί

η

καταλληλότητα

άσκησης

επαγγελματικής

δραστηριότητας συναφή με το/α αντικείμενο/α της προμήθειας.
Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Χρόνος παράδοσης

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται σταδιακά και τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου Πύργου, κατόπιν έγγραφης εντολής (δελτίο παραγγελίας) της υπηρεσίας που
εκτελεί τη σύμβαση, ήτοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου
Πύργου.
Συμβατικός χρόνος παράδοσης: Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εντολής

παραγγελίας στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση γίνεται με fax ή mail. Σε επείγουσες
περιπτώσεις η εντολή δίδεται τηλεφωνικά.
Τόπος παράδοσης: Στην αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύργου. Τα είδη

παραδίδονται εντός της αποθήκης (φόρτωση – εκφόρτωση – τοποθέτηση) με ευθύνη,
μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Προδικαστικές προσφυγές – προσωρινή δικαστική προστασία

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 Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
 δέκα

(10)

ημέρες

από

την

κοινοποίηση

της

προσβαλλόμενης

πράξης

στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
 δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
 δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Δημοσιότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καταχωρείται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Πύργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναρτάται στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/ – Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο σε δύο τοπικές
εφημερίδες. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Δεδομένου ότι το αντικείμενο της σύμβασης υποδιαιρείται σε
τμήματα η δαπάνη δημοσίευσης επιμερίζεται, ανά τμήμα, αναλογικά
και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.
Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα τμήμα τη σχετική
δαπάνη δημοσίευσης αναλαμβάνει ο Δήμος Πύργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTA PAPACHRISTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.03.23 10:32:27 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
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