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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»
Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ταχ. διεύθυνση Ρ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7,
Πόλη ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤK 72100, Κωδικός ΝUTS EL 432, Τηλέφωνο +30 28410 89923, Φαξ +30 28410 89939,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο zampagkalou@dimosagn.gr Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών:
Ζαμβία Παγκάλου, Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ 6195. Η προκηρυσσόμενη διαδικασία αφορά την
από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, από τις εξής αναθέτουσες αρχές/ φορείς: Δήμος
Αγίου Νικολάου, Λιμενικό Ταμείο, ΟΚΥΔΑΝ, ΠΑΟΔΑΝ, ΣΕΠΕΔΑΝ, ΣΕΔΕΔΑΝ, για την προμήθεια ειδών για τον
καθαρισμό των εγκαταστάσεων και των χώρων που έχουν στην ευθύνη διαχείρισής τους. Η προμήθεια αφορά
τα εξής CPV (αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία σύμβασης προ ΦΠΑ σε ευρώ ανά cpv): 19640000-4 €19.348,05,
33763000-6 €2.900,36, 39224300-1 €86.224,50, 39534000-4 €350,00, 39812400-1 €559,10, 39831240-0
€1.478,84.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €137.467,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €110.860,85 ΦΠΑ: 26.606,60). Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και ο τρόπος παράδοσης δίδεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και
στις συνημμένες σε αυτήν τεχνικές προδιαγραφές με αριθμό 101/19118/2016. Η δαπάνη θα καλυφθεί από
πιστώσεις των οικείων Κ.Α. του προϋπολογισμού των φορέων έτους 2017.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία σύμβασης προ ΦΠΑ
σε ευρώ ανά τμήμα): ΟΜΑΔΑ 1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ €19.348,05, ΟΜΑΔΑ 2. ΧΑΡΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ
€2.900,36, ΟΜΑΔΑ 3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ €1.891,00, ΟΜΑΔΑ 4. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΔΗΜΟΥ €1.478,84, ΟΜΑΔΑ 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ - ΠΑΤΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ €350,00, ΟΜΑΔΑ 6.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ €559,10, ΟΜΑΔΑ 7. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΚΥΔΑΝ €36.223,95, ΟΜΑΔΑ 8. ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ €1.298,30, ΟΜΑΔΑ 9. ΕΙΔΗ ΠΑΟΔΑΝ
€2.282,55, ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΣΕΠΕΔΑΝ €28.775,45, ΟΜΑΔΑ 11 ΕΙΔΗ ΣΕΔΕΔΑΝ €15.753,25. Οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για τις αναγκαίες ποσότητες του συνόλου
των ειδών ή για το σύνολο των ειδών μιας ή περισσότερων ομάδων.
Η προμήθεια των ειδών αφορά το έτος 2017 και οι συμβάσεις θα καταρτισθούν χωριστά για κάθε φορέα. Ο
κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παράταση σύμβασης προμήθειας έως και τρεις μήνες πέραν της
λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής, η οποία δεν θα επιφέρει υπέρβαση της προϋπολογισθείσας
δαπάνης του διαγωνισμού. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα και ανάλογα με τις προκύπτουσες
ανάγκες του να αυξομειώσει τις ποσότητες που προμηθεύεται, χωρίς να προκύπτει επαύξηση του συμβατικού
ποσού. Επισημαίνεται ότι οι φορείς δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
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συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, παρά μόνο εφόσον τους ανατεθεί σύμβαση. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και οι συμμετέχοντες απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων
ελέγχονται κατά προτεραιότητα για την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα τη συνολικά χαμηλότερη προσφορά για
κάθε ομάδα ειδών. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι
προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές, τυχόν ενστάσεις
και αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση ψηφιακής
υπογραφής. Με την προσφορά τους υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως
προκαταρκτικό αποδεικτικό της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων τους και την
κάλυψη των όρων συμμετοχής από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Όμως τα πιστοποιητικά θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί και να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ και έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 26-04-2017 ώρα 17:00. Από την ίδια ημερομηνία τα
έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του
Δήμου (URL) http://www.dimosagn.gr/. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα
είναι η 18-05-2017 ώρα 23:55. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της
προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα στην αναθέτουσα αρχή (Γραφείο
Πρωτοκόλλου, οδός Γουρνιών 13 και Γιαμπουδάκη, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, Ισόγειο), σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, όσα από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή. Οι προσφέροντες είναι απαραίτητο κατά την υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής/ τεχνικής προσφοράς να προσκομίσουν δείγματα για όσα από τα είδη απαιτείται από τις τεχνικές
προδιαγραφές αρ. 101/19118/29-12-2016.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει
ηλεκτρονικά στις 25-05-2017 και ώρα 10 πμ από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα επιτροπής δεν
καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας η συνεδρίαση αναβάλλεται για την
ίδια ώρα, τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο
διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση που το
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Στην αποσφράγιση
των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Οι προσφορές θα
έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής προς το Δήμο Αγίου Νικολάου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό), επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης
των προσφερομένων ειδών με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η
κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του κάθε φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%)
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά,
κατόπιν γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική. Χρόνος ισχύος των προσφορών 120 ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία στους
αναδόχους. Την υποχρέωση της δαπάνης για δημοσίευση, θα την έχει ο Δήμος για τις ομάδες του διαγωνισμού
όπου δεν θα υπάρξει ανάθεση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ
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