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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Απιθμ. Ππωη: -10603/4-6-2020
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ππομήθεια και
ηοποθέηηζη ελαζηικών αςηοκινήηων (έηνπο 2020).
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο Σχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά: Α ) βάζεη ηηκήο
Η διενέπγεια ηος διαγωνιζµού και η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνοςν ζύµθωνα
µε ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:

Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 4412/2016 «∆εµφζηεο ζπµβάζεηο έξγσλ,
πξνµεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ(πξνζαξµνγήζηηοΟδεγίεο2014/24/ΕΕ θαη2014/25/ΕΕ)».
 Τηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.3463/2006«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη
Κνηλνηήησλ»,φπσο ζήµεξα ηζρχεη (ΦΕΚ114/η.Α΄/2006).

Τηο δηαηάμεηο ηνπΝ.3852/2010«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο - Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο » ΕΚ87/η.Α’/2010).

Τν Π.∆ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο»
(ΦΕΚ145/η.Α’/05-08-2016).
 Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/η.Α΄/13.7.2010)«Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
 Τηο δηαηάμεηοηνπΝ.4152/2013(ΦΕΚ107/09.05.2013ηεχρνοΑ-)
«Επείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ4046/2012,4093/2012 θαη 4127/2013».
Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204η.Α΄/15-09-2011) «Σχζηαζε Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
∆εµνζίσλ Σπµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ Σπµβάζεσλ –
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο)–
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
Δήκνπ Σαιακίλαο. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνπο Κ.Α.Δ.: 106671.005, 15-6671.004, 20-6671.010, 30-6671.006 & 35-6671.006.
Η παπούζα ζύμβαζη σπημαηοδοηείηαι 100% από ιδίοςρ πόποςρ και οι ζρεηηθέο
πηζηψζεηο έρνπλ εγγξαθή ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Δήκνπ
Σαιακίλαο.
Κ.Α.Δ

ΔΙΓΟ
ΓΑΠΑΝΗ

ΣΔΜ

ΓΑΠΑΝΗ

10-6671.005

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

19

2.468,59

15-6671.004

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

10

999,94

20-6671.010

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

116

44.944,54

30-6671.006

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

73

24.699,26

35-6671.006

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

65

24.838,44
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ΤΝΟΛΟ

283

78.992,80

ΦΠΑ 18.958,27
ΣΥΝΟΛΟ
97.951,07
Η έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ αξηζ.
85/2020 απφθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.
Τα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
εγθξίζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε Οηθ. Επηηξνπήο.
Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο
Δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
Η εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΕΣΗΔΗΣ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ
Ημεπομηνία Έναπξηρ
11.00 π.μ.

ςποβολήρ

πποζθοπών

Καηαληκηική Ημεπομηνία ςποβολήρ
ΑΒΒΑΣΟ και ώπα 11.00 π.μ.

Πποζθοπών

είλαη η 5η /06/2020 εκέξα
είναι η 5 η /06/2020 και ώπα
είναι η 20 η /06/2020 ημέπα

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ζα ιάβεη ρψξα ηελ 25η -6-2020, ημέπα
ΠΔΜΠΣΗ και ώπα 11.00 π.μ., εθηφο αλ ιφγσ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ
θαηαζηεί απηφ δπλαηφ.
1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά 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 Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, 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 Σπκθσλίαο, 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. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο.
3. Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε
ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. (άξζξν 19
παξ. 4 λ.4412/2016
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ σιλίων πενηακοζίων εβδομήνηα εννιά
και ογδόνηα πένηε λεπηά (1.579,85 εςπώ)) [2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
εθηφο ΦΠΑ. (πεξ. α παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016)].
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Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ Σα δικαιολογηηικά για ηην ζςμμεηοσή ηοςρ
ζηη διαγωνιζηική διαδικαζία, επί ποινή αποκλειζμού, όπωρ αναθέπονηαι ζηο άπθπο
2.4.3.1 ζηα ςπό α και β ζηοισεία ηηρ διακήπςξηρ :
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ
ην γξαθείν ηνπ Τκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ ζηνλ 1ν φξνθν.
Τειέθσλν: γηα πιεξνθνξίεο: 213-2027 335– Αξκφδηνο Υπάιιεινο: Μαιηέδνπ Μαξηάλζε
Ο Γήμαπσορ αλαμίνορ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

