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Πεξίιεςε ηεο ππ’ αξηζ. : 115/27-02-2020 Γηαθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ
Γηα ηελ πξνκήζεηα «ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΓΤΟ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ
ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ»
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ
Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ «ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΤΟ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ »
πξνυπνινγηζκνχ 40.150,00 εςπώ πιένλ ην Φ.Π.Α. 24%
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αλαζέηνπζα αξρή: ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΜΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΤ.
Δίδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ν.Π.Γ.Γ.
Οδφο: Αγ. Σξηάδα Σαρ.Κσδ.: 85200
Σει.: 2243028736
E-mail: paidvrefkalymnou@gmail.com , Ιζηνζειίδα: www.kalymnos.gov.gr
Κσδηθφο NUTS: EL421, Κσδηθφο Ν.Π.Γ.Γ ζην ΚΗΜΓΗ: [53051]
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε
δηαδηθηχνπ: α) ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ www.eprocurement.gov.gr θαη β)
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο www.kalymnos.gov.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ
γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ην γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
3. Κωδικόρ CPV: . 90911200-8 κε ηίηιν Τπεξεζίεο Καζαξηζκνχ Κηεξίσλ.
4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ: EL421
5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ – ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΓΤΟ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ. Οη ηηκέο αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε φπνπ νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε.
6. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία ή ζηελ παξαζθεπή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή ζπλαθή κ’ απηψλ θαη
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
-. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.
4412/2016.
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Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ
λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
- Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Σα πξνζφληα – δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην δηαγσληζκφ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ δηαθήξπμε.
9. Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ
δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 13-3-2020, εκέξα Παξαζθεπή. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
10:30 π.μ.. Μεηά ην πέξαο ηεο ψξαο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θακία πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή θαη
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ
έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Κεληξηθφ ηκήκα ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
ζηελ Κάιπκλν Αγ. Σξηάδνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
11. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 6 κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
12. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή
13. Υπημαηοδόηηζη: Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ιδίνπο Πφξνπο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γηα ηελ
θάιπςε ηεο δαπάλεο έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ.Α91/575/23-12-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνζνχ
0,00€ γηα ην 2019 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70-6279 θαη κε 49.786,00€, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε δεζκεχζεθε θαη
δηαηέζεθε ε αληίζηνηρε πίζησζε γηα ην 2020 θαη ε νπνία θέξεη βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ , γηα
ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016
θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Α91/575/23-12-2019.
14. Δνζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
15. Γημοζιεύζειρ: Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ
θαη ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.kalymnos.gov.gr
Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπηθή ή
ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ πέληε ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αλαξηεζεί ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Σα έμνδα
δεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο

