ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ
ΓΖΜΟ ΜΔΣΟΒΟΤ
Αξ. Πξ.:8249 / 31.12.2019

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΩ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..)
Γηα ηελ
«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΟΒΟΤ»
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 217.160,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 175.129,03€ θαη
ΦΠΑ : 42.030,97€).
Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ:
1. Πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο "ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ
- ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ» πνζφ 205.876,00€
2. Γήκνο Μεηζφβνπ ίδηνπο πφξνπο πνζφ 11.284,00€
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr
Κπιηήπιο για ηην ανάθεζη ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζει ηιμήρ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, απιθμόρ ζςζηήμαηορ
«83727», ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Ωρ ημεπομηνία και ώπα έναπξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ησλ πξνζθνξψλ
νξίδεηαη ε 31/12/2019 ημέπα Σπίηη και ώπα 15:00μμ και ημεπομηνία και ώπα
λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 04/02/2020 εκέξα
Σπίηη θαη ψξα 10:00 πμ
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έσοςν:
1.

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα
κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2.

3.

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο.
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξνλ.

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο απαηηήζεηο
πνπ νξίδνληαη ζηελ αξ. 18/2019 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ, (Παξάξηεκα I ηεο
Γηαθήξπμεο).
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε ποζοζηό Γύο ηοιρ εκαηό (2%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο
ΦΠΑ) θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηπιών σιλιάδων πενηακοζίων ηπιών εςπώ
(3.503,00)
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) ημέπερ κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ήηοι έωρ 04/03/2020,
άλλωρ η πποζθοπά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο
πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί
δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΖΜΓΖ, θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο
πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην
θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα
δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ
έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ
βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΑΦΔΑ

