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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
διακηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
προϋπολογισμού 500.550,69 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%, διάρκεια εκτέλεσης τριών ετών από
την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των
οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, για
τις ομάδες που στην προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης κρίθηκαν άγονες,
ήτοι Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 και ΣΤ1.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 401/2018 Α.Ο.Ε. «Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών
προδιαγραφών, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018», την υπ’ αριθ. 252/2018 Απόφαση
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS
TZOULAKIS
Ημερομηνία: 2019.09.26 14:39:55 EEST
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Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και την υπ’
αριθ. 142/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 6644ΩΚ3-5Μ9) «Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».
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. Τα έγγραφα 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 της με αρ.
57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης» και της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επίσης, όλα τα έγγραφα 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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

27-09-2019

28-09-2019

12-10-2019

15-10-2019

Στις 15:00

στις 09:00

στις 17:00

Στις 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 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.
 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% χωρίς ΦΠΑ,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 2.2.2 των όρων διακήρυξης.
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 Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για
μία ή για περισσότερες ή για όλες τις ομάδες. Η προσφορά θα αφορά το
σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, για την
οποία συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής. Σε ότι αφορά τις ομάδες οι
οποίες περιλαμβάνουν σακούλες και σάκους απορριμμάτων, ο οικονομικός
φορέας που επιθυμεί να καταθέσει προσφορά, υποχρεούται όπως η
προσφορά του αυτή καλύπτει τόσο το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων όσο και
όλες τις ομάδες με τις σακούλες και τους σάκους απορριμμάτων.
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει
χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το άρθρο
97 παρ.4 του ν.4412/2016.
 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.
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