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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο

βάσει

τιμής

για

την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με Αρ. Μελ.
01/2017.
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
o Άρθρο 65, 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
o Άρθρο 158, 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.»
o Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις.»
o την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
o Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STAVROS
TZOULAKIS
Ημερομηνία:
2017.12.27
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o Την υπ’ αριθ. 274/2017 (ΑΔΑ Ω1ΦΛΩΚ3-ΠΞΝ) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού με την διαδικασία του
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
2. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 134.938,99 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2017 – 2018 του Δήμου και των Νομικών προσώπων του.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το σύνολο των
τευχών του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται
υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η
παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού καθώς και η
υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο
11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας
Σμύρνης www.neasmyrni.gr. Οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29.12.2017

12.01.2018

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22.01.2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

26.01.2018

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο
ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, κατέχουν
τα προσόντα και υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ.
(Παρ. 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής των όρων διακήρυξης).
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6. Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για
μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες όπως αυτές παρουσιάζονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθεί και
ο ανάδοχος για κάθε μια από αυτές. (άρθρο 59 του ν. 4412/2016). Δεν
παρέχεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν
προσφορά για μέρος των ζητούμενων ειδών ανά ομάδα, παρά για το σύνολο
των ειδών της κάθε ομάδας/ομάδων. Προσφορά η οποία θα δίδεται για
ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας/ομάδων ή/και για μέρος της
προκηρυχθείσα ποσότητας ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Επίσης, οικονομική προσφορά που θα ξεπερνά τις τιμές του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, στο σύνολο αλλά ή/και σε κάθε
είδος της εκάστοτε ομάδας/ομάδων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12)
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
8. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο,
τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προμηθευτή ή τους προμηθευτές που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι, ανάλογα με
την αξία του αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του Διαγωνισμού που
κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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