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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ» Αρ. Μελ. 87/2016.
2. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και των
λοιπών νομοθετικών διατάξεων όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους όρους
διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας και όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
3. Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #60.000# Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α 30.6699.0020
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016-2017 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ»
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:000
π.μ..έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών), στο Γραφείο του
Τμήματος Προμηθειών του Δήμου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 16, 4ος όροφος. Το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης www.neasmyrni.gr στο link (Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις –
Τμήμα Προμηθειών). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
5. Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 στο
διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε.
(β) ενώσεις προσφερόντων όπου τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα για τα οποία ισχύουν τα της παραπάνω παραγράφου.
Ο κάθε συμμετέχον υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών
της προμήθειας.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται. Εγγυητική Συμμετοχής σε ποσοστό
2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ποσού #967,74# €
κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
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7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90)
ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016
8. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή (η Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που διενεργεί το διαγωνισμό) ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό
ανάδοχο), να υποβάλει σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (‘Α74) όλων των δικαιολογητικών
σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 και των άρθρων 9 και 15 των όρων
διακήρυξης.
9. Η διάρκεια της σύμβασης, δηλ. η προμήθεια και η εγκατάσταση του υπό
προμήθεια εξοπλισμού ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο από το Δημοτικό Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 201 Ν.4412/2016.

10. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
αναδόχου.
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