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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
για τη σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Δήμου» (Α.Μ. 115/2018).
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» (Α.Μ. 115/2018), έχοντας υπόψη τις διατάξεις
που αναφέρονται στην υπ. αρίθμ. .29821 / 15-11-2018 Διακήρυξη του Δήμου.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλέφωνο: 213-2049066-67
Τίτλος: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» (Α.Μ.
115/2018).
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ν.ΦιλαδέλφειαςΝ.Χαλκηδόνας και το Υπ. Εσωτερικών,το τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων &
Διαχείρισης Π.Δ.Ε. Αναλυτικότερα, χρηματοδοτείται από το Υπ. Εσωτερικών μέσω
του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ,
Κωδ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 κατά το ποσό των 125.000,00€ , ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 682.170,93 € θα χρηματοδοτηθεί απο τον τακτικό προυπολογισμό του
Δήμου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.60.7135.001 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 ποσού 125.000,00€ του
Φορέα και από το ποσό των 682.170,93 € , το ποσό των 656.770,93 € θα βαρύνει
τον προυπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 και το ποσό των 25.400,00 € θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019.
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι :
Η «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» για την
κάλυψη:
•
των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
ΔΝΦΝΧ
αποκομιδής και συμπίεσης απορριμμάτων και πλύσης κάδων (1
απορριμματοφόρο περιστρεφόμενου τυμπάνου με σύστημα πλύσης κάδων και 1
απορριμματοφόρο περιστρεφόμενου τυμπάνου),
•
των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
ΔΝΦΝΧ καθαρισμού των οδών/ πλατειών, των πεζοδρόμων και των λοιπών

κοινόχρηστων χώρων (1 αναρροφητικό σάρωθρο και 1 αναρροφητικό σάρωθρο
πεζού χειριστή),
•
των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
ΔΝΦΝΧ αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικής φύσεως σε μεγάλα ύψη του
τμήματος Ηλεκτροφωτισμού (1 τηλεσκοπικό καλαθοφόρο),
•
των αναγκών της Δ/νσης Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Ηλεκτροφωτισμού ΔΝΦΝΧ λειτουργίας των κινητών συνεργείων (2 ημιφορτηγά
κλειστού τύπου),
•
των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ΔΝΦΝΧ
αποκομιδής κλαδιών με στόχο την αύξηση του συνολικού ετήσιου όγκου κλαδεμάτων
που μεταφέρονται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης-Κομποστοποίησης
(ΕΜΑΚ) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (1 ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη)
•
των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΝΦΝΧ με στόχο την
αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών καθώς επίσης και για την
εξυγίανση γαιών σε επεμβάσεις που εκτελούνται από το τεχνικό συνεργείο της (1
ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης).
Λήξη Εργασιών – Λήξη Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι για τέσσερις (4)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που ανέρχεται στο ποσό των
δεκατριών χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (13.018,88 €) .
Καθώς η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, παρακάτω παρατίθεται το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του
κάθε τμήματος ,ως εξής:
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ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
(€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
/
ΕΤΟΣ
/
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΟΣΟ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ 2%

161.290,32 €

3.225,81 €

129.032,25 €

2.580,64 €

Τηλεσκοπικό καλαθοφόρο

83.770,94 €

1.351,14 €

Αναρροφητικό σάρωθρο

112.903,22 €

2.258,06 €

Αναρροφητικό σάρωθρο πεζού
χειριστή

28.225,81 €

564,52 €

Ημιφορτηγό κλειστού τύπου

30.645,16 €

612,90 €

85.000,00 €

1.700,00 €

36.290,32 €

725,81 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου
περιστρεφόμενου
τυμπάνου
χωρητικότητας 16 κ.μ.
με
σύστημα πλύσης κάδων.
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου
περιστρεφόμενου
τυμπάνου
χωρητικότητας 16 κ.μ.

Ανατρεπόμενο
φορτηγό
με
γερανό και αρπάγη
Μικρός
φορτωτής
ελαστικοφόρος
πλάγιας
ολίσθησης

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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
17/07/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχήςΓια την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος
πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου
Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας, Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν.
Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049066-67, e-mail:
tm_promithion@neafiladelfeia.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.neafiladelfeia.gr όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17/12/2018 και ώρα
11:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή
21/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται
στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

