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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο
Πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηθηό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά (βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο θόζηνπο - πνηόηεηαο), άξζξνπ 27 Ν.
4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ, ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΩΣΙΝΗ» (αξηζκόο κειέηεο 68/2020).
1. ηοιτεία επικοινωνίας:
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο
Οδόο: Λπθνύξγνπ Φξαληδή 2 - Ξπιόθαζηξν
Σαρ.Κσδ.: 20400
Σει.: 2743360249
Fax: 2743028261
Ιζηνζειίδα:www. xylokastro.gov.gr
Email: info@xylokastro.gov.gr
Κσδηθόο NUTS αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηόπνπ εθηέιεζεο: EL652
Αξκόδηνη γηα πιεξνθνξίεο: Γ. Καλλαβόο
Αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ππνβάιινληαη κέζσ ΔΗΓΗ ην
αξγόηεξν 8 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
2. Περιγραθή ηης ζύμβαζης: Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ηξηώλ
(3) εκηθνξηεγώλ αλνηθηνύ ηύπνπ & κίαο (1) βξαρόζθπξαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ.
Η ζύκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε δύν Οκάδεο:
Α΄Οκάδα (εκηθνξηεγά αλνηθηνύ ηύπνπ) -πζηεκηθόο αξηζκόο ΔΗΓΗ: 99445.
Β΄Οκάδα (βξαρόζθπξα) -πζηεκηθόο αξηζκόο ΔΗΓΗ: 99186.
Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα κία ή γηα όιεο ηηο Οκάδεο.
CPV: 34131000-4, 43613200-5.
3. Υρημαηοδόηηζη: Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
104.400,00€ κε ΦΠΑ 24%. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο: ΠΓΔ ΤΠ. ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΔ
055 2017Δ05500010 – ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ. Αξ. πξση. 10278/18-9-2020 απόθαζε
αλάιεςεο ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην 2020 θαη κε αξ. 401
θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ. Κ.Α. εμόδσλ: 64.7131.03.
4. Καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθορών: Οη πξνζθνξέο
ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη
ώξα, δειαδή έσο ηελ 30-10-2020 θαη ώξα 15:00. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο
θαθέινπ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/ηερληθή πξνζθνξά 5-11-2020 θαη ώξα 11:00.
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5. Γικαιούμενοι ζσμμεηοτής - καηαλληλόηηηα:
Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα
κέιε απηώλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δ.Ο.Υ.,
γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό
αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζώο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή
δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
6. Λόγοι αποκλειζμού:
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο,
εθόζνλ:
- πθίζηαηαη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3.1 ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο,
- έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή/θαη ηνπ έρνπλ επηβιεζεί, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2)
εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή
αίηεζεο ζπκκεηνρήο, πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα
ηνπ ΔΠΔ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 2.2.3.2 ηεο
δηαθήξπμεο),
- βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 2.2.3.4 ηεο δηαθήξπμεο,
- ηνπ έρεη επηβιεζεί κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ (άξζξν 2.2.3.9 ηεο δηαθήξπμεο).
7. Υρόνος ιζτύος προζθορών - εναλλακηικές προζθορές: Οη ππνβαιιόκελεο
πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα νθηώ
κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Γελ γίλνληαη απνδεθηέο
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
8. Δγγσηηικές επιζηολές:
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε πνζό ζηα θάησζη πνζά:
Οκάδα Α΄: 1.563,87€, Οκάδα Β΄: 120,00€.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο,
εθηόο ΦΠΑ.
9. Γλώζζα προζθορών: Διιεληθή.
10. Υρόνος παράδοζης: Σν αξγόηεξν ζε 150 εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
11. Προδικαζηικές προζθσγές – δικαζηική προζηαζία: Η πξνδηθαζηηθή
πξνζθπγή αζθείηαη ελώπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζσ ΔΗΓΗ σο εμήο:
α) θαηά πξάμεο ηεο α.α. εληόο 10 εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν, αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε
ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
β)15 εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζε απηόλ αλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) 10 εκέξεο από ηελ γλώζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ.

ΑΔΑ: 6ΗΓΖΩΞΠ-ΑΩ6

20PROC007430997 2020-10-06

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, εληόο 15 εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
παξάιεηςεο.
Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν
από ηνλ πξνζθεύγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκόδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία 10
εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ή ηε γλώζε ηεο απόθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο.
12. Σρόπος πληρωμής: 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ θάζε είδνπο. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πιελ ΦΠΑ θαζώο θαη ηα
έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο ζηνλ ειιεληθό ηύπν. Πξνθαηαβνιή δελ
ρνξεγείηαη.
13. Γημοζιεύζεις: Η δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
http://www.xylokastro.gov.gr.
Δπίζεο ε παξνύζα πξνθήξπμε (πεξίιεςε) ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ, ζην
«ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηνλ λνκαξρηαθό ηύπν.
14. Πρόζβαζη ζηα έγγραθα: Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό, νη
αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ, ηα ηεύρε ηεο κειέηεο θαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ,
εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΗΓΗ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr.
Σα ηεύρε ηεο κειέηεο ζα αλαξηεζνύλ επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο www. xylokastro.gov.gr.
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