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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΡ. ΠΡΩΣ: 17384/7-10-2019
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Τίτλος Διαγωνισμού:

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΣΗ ΥΩΡΑ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)
Π: 31/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 281.864,40 € ΜΔ Φ.Π.Α.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Πποκηπωζζει ηη διενέπγεια ηλεκηπονικοω δημψζιος ανοικηοω διαγυνιζμοω ζωμθυνα με
ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016.
Κπιηήπιο καηακωπυζηρ αποηελεί, εθψζον ςπάπσει ζςμθυνία με ηιρ ηεσνικέρ πεπιγπαθέρ
– πποδιαγπαθέρ ηυν ειδϊν και ηοςρ ψποςρ ηηρ διακήπςξηρ, η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική
άποτη πποζθοπά για ηο ζωνολο ηηρ μελέηηρ.
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΣΗ ΥΩΡΑ
προϋπολογισμού 281.864,40 € ΜΔ Φ.Π.Α.
Η δαπάνη για ηην εν λψγυ ζωμβαζη βαπωνει ηην με Κ.Α. 69-6662.001 ζσεηική πίζηυζη ηος
πποχπολογιζμοω ηος οικονομικοω έηοςρ 2019 ηος Φοπέα.
Η παροφςα ςφμβαςη χρηματοδοτείται ωσ ακολοφθωσ:
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ΠΔΕ ΤΠ. ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ 055 2017ΕΟ5500010 με το ποςό των
215.000,00 €.
Ίδιοι πόροι Διμου με το ποςό των 67.000,00 €

Η έγκπιζη ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν και η καηάπηιζη ηυν ψπυν έγινε με ηην απιθ. 127/2019
απψθ. Οικονομικήρ Επιηποπήρ.
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν θςζικά ή νομικά
ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη αςηϊν, πος είναι
εγκαηεζηημένα ζε:
α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ,
β) κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.),
γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη
δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος
ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και
δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν
ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ
δημοζίυν ζςμβάζευν.
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Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν ζςμππάξευν, δεν
απαιηείηαι να πεπιβληθοων ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ
ηιρ πεπιπηϊζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ απψ ένυζη οικονομικϊν θοπέυν, ψλα ηα μέλη ηηρ
εςθωνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολψκληπον.
Ο διαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί ζηη πλαηθψπμα ηος Εθνικοω ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν
Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ www.promitheus.gov.gr ηος
ζςζηήμαηορ.
Η θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΕΗΔΗ είναι η 7η -10-2019 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ
Ημερομθνία Ζναρξθσ υποβολισ προςφορών

είναι θ 7η -10-2019 και ώρα 17.30 .

Καταλθκτικι Ημερομθνία υποβολισ Προςφορών

είναι η 22α -10-2019 ημζρα ΣΡΙΣΗ & ώρα 17.30.

Η αποςφράγιςθ των προςφορών με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ
η

άνω ςυςτιματοσ, θα λάβει χώρα την 29

-10-2019, ημζρα ΣΡΙΣΗ και ώρα 12.00 μ. εκτόσ

αν λόγω δυςλειτουργιών του ςυςτήματοσ δεν καταςτεί αυτό δυνατό.

Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ, καηαηίθεηαι
απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ (πποζθέπονηερ), εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ
πος ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 4.546,20 εσρώ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ώρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλώςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
τοιχεία Επικοινωνίασ

Πλήπερ ηεωσορ ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ μελέηηρ, πος ηη ζςνοδεωει θα αναπηηθεί ζηην
ιζηοζελίδα ηος Δήμος www.salamina.gr
Σα ζσεηικά αιηήμαηα παποσήρ διεςκπινίζευν ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά, ηο απγψηεπο 6
ημέρες ππιν ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπϊν και απανηϊνηαι ανηίζηοισα,
ζηο πλαίζιο ηηρ παποωζαρ, ζηη ζσεηική ηλεκηπονική διαδικαζία ζωνατηρ δημψζιαρ ζωμβαζηρ
ζηην πλαηθψπμα ηος ΕΗΔΗ, η οποία είναι πποζβάζιμη μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ
www.promitheus.gov.gr.
Πεπαιηέπυ πληποθοπίερ είναι διαθέζιμερ απψ : ηην πποαναθεπθείζα διεωθςνζη: Λ. Καπαμανλή
και Αμμοσϊζηος 1 ή Γπαθείο Ππομηθειϊν ηος Δήμος αλαμίναρ.
ο Γήμαρτος αλαμίνας

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

