ΑΔΑ: ΩΤΟΛΩΚΤ-ΦΦ8

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.19 09:25:03
EEST
Reason:
Location: Athens

Ν. Μουδανιά 19/05/2020
Αρ. Πρωτ. : 12900

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26
Ταχ.Κωδ.: 63200
Τηλ.: 2373350256
Telefax: 2373065791
E-mail:rania@nea-propontida.gr
Ιστοσελίδα:www.nea-propontida.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.nea-propontida.gr.
3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της
υπηρεσίας: GR127, EL 527
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Συνοπτική
Περιγραφή
φυσικού
και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια α) Ενός καλαθοφόρου οχήματος με CPV :
34142100-5: Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα και
β) Ενός εκσκαφέα φορτωτή με CPV: 43262100-8: Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς.
5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Mετά από
σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων δύναται να παραταθεί έως έξη (6) μήνες
το ανώτερο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου
χωρίς
τροποποίηση της συμβατικής αξίας.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
7.1. 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
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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.
7.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
7.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εγγυήσεις συμμετοχής:. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, που
ανέρχεται στο ποσό των (4.354,84 €) τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών για το σύνολο της προμήθειας.
Σε περίπτωση προσφορών για ένα ή περισσότερα τμήματα, τότε η εγγυητική επιστολή θα
αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των τμημάτων που
προσφέρονται από τον προσφέροντα. Για το κάθε τμήμα αντιστοιχεί το κάτωθι ποσό
εγγύησης
ΤΜΗΜΑ Α: εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το τμήμα Α, ποσοστού 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού ποσού 104.838,71 €, που ανέρχεται στο ποσό των (2.096,77) δύο χιλιάδων
ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
ΤΜΗΜΑ Β : εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το τμήμα Β, ποσοστού 2% επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 112.903,23 €, που ανέρχεται στο ποσό των (2.258,06 €)
δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών.
8. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων ή είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά για το κάθε τμήμα ξεχωριστά: βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή)
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 20/05/2020. Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι η 23/06/2020 και η ώρα λήξης 23:59.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας
Προποντίδας ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, ΣΑΕ 055
ενάριθμος 2017ΣΕ0500010 του Υπουργείου Εσωτερικών, με ποσό 180.000,00 € και το
υπόλοιπο, ήτοι 90.000,00 € από ιδίους πόρους.
Για την εν λόγω σύμβαση έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 02.64.7131.0001 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα και έχει εγκριθεί και δεσμευτεί με
πολυετή δέσμευση, ποσό ίσο με 270.000,00 ευρώ, με την υπ’ αριθμ. 652/2020 Απόφαση
Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Ο0ΜΩΚΤ-ΞΤΠ), καθώς και με δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 196 με ΑΔΑ: 971ΖΩΚΤ-ΙΞ3
13. Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 90717
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
15/05/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Σε δύο τοπικές εφημερίδες με τίτλο “ΤΥΠΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” και “Θέμα της Χαλκιδικής”
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.nea-propontida.gr ..
.
Ο Δήμαρχος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EMMANOUIL KARRAS
Εμμανουήλ Καρράς

