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ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ , ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μεζζήνη, 26 / 07 / 2019
Απιθ. ππυη.: 13790
ΠΡΟ:
1. ΚΗΜΓΗ
2. Ιζηνζειίδα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ»
3. Ιζηνζειίδα
Γήκνπ
Μεζζήλεο
www.messini.gr
4. Δβδνκαδ. Δθεκεξίδα. ΦΩΝΗ ΣΗ
ΓΔΤΣΔΡΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
5. Δθεκ. ΘΑΡΡΟ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
6. Δθεκ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
με ηην παπάκληζη να δημοζιεςθεί
η πεπίλητη μία θοπά μέσπι ηην
29-07-2019 και να αποζηαλούν
δύο (2) ανηίγπαθα ηος θύλλος ηηρ
εθημεπίδαρ ηοςρ.
7. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ
ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
(ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ)

1. Ο Γήκνο Μεζζήλεο κε δηεχζπλζε: Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακ. σηήξνο, Σ.Κ. 24200 Μεζζήλε, ηει. 2722360100, FAX: 27220-22.752, πποκηπύζζει διαγυνιζμό με Ανοικηή Γιαδικαζία μέζυ ΔΗΓΗ γηα ηελ
πξνκήζεηα: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ» κε εθηηκψκελε αμία 217.510,00 € ρσξίο ΦΠΑ 24%, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε αξηζκφ 1229-35/2018.
2. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παηδηθψλ
ραξψλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ (CPV): 37535200-9 «Δμνπιηζκφο παηδηθήο ραξάο».
3. α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαζψο θαη κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο ζηε δηεχζπλζε: www.messini.gr.
β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ΔΗΓΗ ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε.
δ) Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ε) Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
4. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ δηεχζπλζε: Γεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακ. σηήξνο, 24 200 Μεζζήλε
(αξκφδηνη θ. Κάηζνο Ισάλλεο θαη θ. Κπξηαθνπνχινπ Μαξία) θαη ζηα ηειέθσλα : 27223-60138 θαη 27223-60152,
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 07:00 έσο 15:00 κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ εξγάζηκε
εκέξα.
5. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών είναι η 31-07-2019 και ώπα 10:00 π.μ.
Η καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών είναι η 16-08-2019 και ώπα 15:00 μ.μ.
Η ππνβνιή ησλ έληππσλ (θπζηθψλ) θαθέισλ ζα γίλεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο .
Σο άνοιγμα ηυν Πποζθοπών θα γίνει ζηιρ 22-08-2019 και ώπα 10:00π.μ.
6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη,
ζε πεξίπησζε ελψζεσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
απόππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα χκβαζε
γ) ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ
GEORGIOS TSONIS
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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 πκβάζεσλ.
7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ
εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί
θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
8. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηνπλ φια ηα πξφηππα
θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ Σερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη γηα ηα Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
θαζψο ζηελ ππ' αξ. 1229-35/2018 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο (Παξάξηεκα Ι ηεο δηαθήξπμεο)..
9. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίζζεθε ζην πνζφ ησλ 4.350,21 επξψ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο
θαζαξήο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίζζεθε ζε πνζνζηφ 5% επί
ηεο επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο θαη
εηο αληηθαηάζηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ην
χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α.
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (120)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο
κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016.
11. Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ: εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
12. Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. Δθηηκάηαη φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε
δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξψ (1.200,00 €).

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΧΝΗ

