Κάλυμνος,17/07/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 13077

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : 85 200 Κάλυμνος
Πληροφ. : Στέλλα Καμμά Μιχ. Μπαϊράμης
Τηλέφωνο: 2243059043 2243360151
Fax:2243360123
Περίληψη της υπ’ αριθ.. : 13075/17-07-2019 Διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλυμνίων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
συνολικά χαμηλότερη ανά παιδική χαρά τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλυμνίων» προϋπολογισμού 238.655,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εν. Χριστού
Ταχ.Κωδ.: 85200
Τηλ.:2243059043-2243360151
Telefax:2243360123 - 2243059056
E-mail:stellakamma@yahoo.gr, bairamis@kalymnos.gr
Ιστοσελίδα: www.kalymnos.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL421
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου: α) στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr – στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) & www.promitheus.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kalymnos.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης
να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 37535200-9 με τίτλο Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς.
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 421
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού
παιδικών χαρών για τον Δήμο Καλυμνίων καθώς επίσης και η πιστοποίηση αυτών. Στον εν λόγω εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται επίσης η
προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση δαπέδων και περιφράξεων. Η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην υπ’
αριθμό 15/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης. Τα είδη θα πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην Μελέτη με αρ. 15/2018, έτοιμα
για χρήση οι παιδικές χαρές πιστοποιημένες και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή στην παρασκευή των
υπό προμήθεια ειδών ή συναφή μ’ αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
-. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Τα προσόντα – δικαιολογητικά συμμετοχής και οι λόγοι αποκλεισμού των συμμετεχόντων από το διαγωνισμό αναφέρονται αναλυτικά
στην διακήρυξη.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση χωρίζεται σε πέντε (5) τμήματα όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα - παιδικές χαρές, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα
ποσότητα και είδη κάθε παιδικής χαράς, όπως αυτές παρουσιάζονται στις Τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά για παιδική χαρά η
οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη ή τις ποσότητες αυτής θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη
συγκεκριμένη παιδική χαρά.
10. Παραλαβή προσφορών 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. Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής Προσφορών: 19-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ..
Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 30-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00. Αύξων Αριθμός Συστήματος: 70663.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: έντεκα (11) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 69651/28-11-2018 απόφαση ένταξης του Υπ.
Εσωτερικών από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλυμνίων» και από ιδίους πόρους. Οι πόροι του Υπουργείου
Εσωτερικών (200.000€) προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 95.932€ προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Καλυμνίων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67/2018 (ΑΔΑ: ΨΩ22ΩΕΞ-Φ6Κ)
απόφαση του ΔΣ. Για τη χρηματοδότηση της Πράξης θα απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του δήμου Καλυμνίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 64-7322.0008 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καλυμνίων, βάσει της υπ’ αρ. Α201/2757/13-02-2019 Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης του Δημάρχου Καλυμνίων η οποία φέρει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη του
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α201/2757/13-02-2019
14. Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων
εβδομήντα τρία ευρώ και δέκα λεπτών (4.773,10 ευρώ) που αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς τμήματος της σύμβασης τότε αυτή θα αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του προσφερόμενου
τμήματος. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
15. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του. Ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης προσφορών περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης. Για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της προσφυγής, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (0,5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
16. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/07/2019 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, και φέρει
κωδικό ΑΔΑΜ. Η Περίληψη της Διακήρυξης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στον
ιστότοπο του Δήμου της Καλυμνίων www.kalymnos.gov.gr και στον ελληνικό τύπο.
Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

Ιωάννης Αντ. ΓΑΛΟΥΖΗΣ
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Ημερομηνία:
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