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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της « Προμήθειας Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Αστικών Χώρων Δήμου
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων»
εκτιμώμενης αξίας €249.872,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση κόστους - ποιότητας
CPV:44613400-4 (Κάδοι αποθήκευσης), συμπληρωματικό CPV DA18-5 (υπόγειοι).
CPV:

42414400-5 (Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων)

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) έως και δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ, αλλά υποχρεωτικά, με ποινή
αποκλεισμού, για ΟΛΗ την ζητούμενη ποσότητα εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΟΜΑΔΑΣ.
Ο μέγιστος αριθμός ΟΜΑΔΩΝ / ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο
(2) Ομάδες / Τμήματα.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Πετμεζά 1
Ταχ.Κωδ.:25 100
Τηλ.:2691-22978
Telefax:2691-22978
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ιστοσελίδα:aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL632
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη
διεύθυνση διαδικτύου www.aigialeia.gov.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ. : http://www.promitheus.gov.gr,
3. 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
υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 5 /10/2020 και η ώρα έναρξης 14:00 μ.μ. Η ημέρα λήξης
υποβολής προσφορών είναι η 15/10/2020 και η ώρα λήξης 19:00 μ.μ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις
21 / 10 /2020 και ώρα 10.00π.μ.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €201.509,68, συν €48.362,32 Φ.Π.Α.
24% και ήτοι συνολικά €249.872,00, και θα καλυφθεί με δεσμεύσεις ποσού €185.420,00 και €64.452,00
για το έτος 2020 βάσει σχετ. Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, και βαρύνοντας αντίστοιχα τις με Κ.Α.:
20-7135.012 και 20-7135.013 σχ. πιστώσεις προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του “Πράσινου Ταμείου” ύψους
€199.897,60 κατά ποσοστό 80% - δυνάμει της με αρ. 178.8/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
(ΑΔΑ: ΨΥΩΩ46Ψ844-Ω6Ρ) με ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» - Α’
Πρόσκληση - κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019, στο Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον
αστικό χώρο και ειδικότερα στην επιλέξιμη Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: “Αναβάθμιση
Κοινοχρήστων Αστικών Χώρων Δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής των
δημοτικών απορριμμάτων”
Το υπολειπόμενο ποσοστό 20% του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους €49.974,40 θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
4.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
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συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών ή όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής
και
να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣΔιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης(χωρίς ΦΠΑ) του προσφερόμενου είδους και η οποία εκδίδεται
όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
5. Δημοσιεύσεις:
α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 τους κάτωθι συστημικούς αριθμούς :
Ομάδα Ειδών 1:
99383 Υπόγειοι κάδοι
Ομάδα Ειδών 2:
99384 Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχημάτων
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία
του νομού , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4
του άρθρ. 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.aigialeia.gov.gr.
β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Καλογερόπουλος

