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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΥ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
προκηρφςςει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο «προμήθεια

ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Γ.Δ. ΑΙΓΙΟΤ, ΤΜΠΟΛΙΣΔΙΑ, ΑΙΓΔΙΡΑ, ΓΙΑΚΟΠΣΟΤ &
ΔΡΙΝΔΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ εθηηκψκελεο αμίαο €430.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο ςτισ
τιμζσ του προχπολογιςμοφ τησ 80/2020 μελζτησ
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) :
Ομάδα Α. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα CPV 39293400-6
εθηηκψκελεο αμίαο 296.705,29 πιένλ ΦΠΑ (296.705,29X24%=367.914.56 κε ΦΠΑ)
Ομάδα 2
Οκάδα Β Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο κε CPV 34928200-0
θαη Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ κεηαιιηθψλ θεξθίδσλ CPV 3745000-7
Τποομάδα 1 : «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ κεηαιιηθψλ θεξθίδσλ», εθηηκψκελεο αμίαο
48.000,00πιένλ ΦΠΑ (48.000ρ24%= 59.520,00κε ΦΠΑ)
Τποομάδα 2 : «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο», εθηηκψκελεο αμίαο 2.068,91πιένλ ΦΠΑ
(2.068,91ρ24%=2.565,45€)
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ε γηα θάζε νκάδα ρσξηζηά ζην ζχλνιφ ηεο,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 80/2020 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο.
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 430.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 346.774,20 κε ΦΠΑ : 430.000,00).
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: Γήκνο Αηγηαιείαο
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α.
Οδφο:Πεηκεδά 1
Σαρ.Κσδ.:25 100
Σει.:2691-22978
Telefax:2691-22978
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ιζηνζειίδα:aigialeia.gov.gr
Κσδηθφο NUTS: EL632
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ππάξρεη ζηε
δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.aigialeia.gov.gr θαζψο θαη ζην ΔΗΓΗ. : http://www.promitheus.gov.gr,
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
(ΔΗΓΗ)
ζηε
δηαδηθηπαθή
πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Η εκέξα έλαξμεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 23 /10 /2020 θαη ε ψξα έλαξμεο 14:00 κ.κ. Η εκέξα ιήμεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ είλαη ε 18 / 11 /2020 θαη ε ψξα ιήμεο 19:00 κ.κ
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δειαδή ζηηο 24 / 11 /2020 θαη ψξα 10.00π.κ.
Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
ζηε ΑΔΠ 001, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο , κε θσδηθφ έξγνπ 2019 ΔΠ00100021 θαη ζα
βαξχλεη ηνλ ΚΑ 69-7326.002 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ.
4.Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
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ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,
ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ή φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε. Οη αλσηέξσ
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο
θαη
λα
εγγξαθνχλ
ζην
ειεθηξνληθφ
ζχζηεκα
(ΔΗΓΗΓηαδηθηπαθή
πχιε
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά
θαηαηίζεηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο(ρσξίο ΦΠΑ) ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη ε νπνία
εθδίδεηαη φπσο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
5. Δημοζιεύζειρ:
α. Δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε κε ηελ
ππ΄αξηζ. 2020/ S207-501823 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
β. Δημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο
Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΗΓΗ έιαβε ηνλ θάησζη ζςζηημικό απιθμό : 100506
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζε δχν εκεξήζηεο θαη κία εβδνκαδηαία ηνπ
λνκνχ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξ. 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL) : www.aigialeia.gov.gr.
β. Έξοδα δημοζιεύζεων
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ο Δήμαπσορ

Δημήηπιορ Καλογεπόποςλορ

