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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - N.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ημερομηνία: 15-2-19
Αρ. πρωτ.: 4299

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
διεξαγωγής του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ»
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ. 106/2016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε ακέραιες μονάδες, επί των τιμών του αναλυτικού
τιμολογίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δήμου και την υπ.'
αρίθμ. 4939/14-11-2018 Απόφαση της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής περί προέγκρισης των τευχών
δημοπράτησης για την εν λόγω προμήθεια.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, 14343 Ν. Χαλκηδόνα
Τηλέφωνο: 210-2511969
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 241.935,48 ΕΥΡΩ, Φ.Π.Α.:24%: 58.064,52 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 300.000,00 ΕΥΡΩ
CPV: 34928520-9, 31500000-1, 48219300-9, 31700000-3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
και αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας
Φιλαδέλφειας», ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ : 2017ΣΕ27510025, ΜΙS: 5001175
Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια φωτιστικών
σωμάτων και συστήματος διαχείρισης φωτισμού για το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας (Α.Μ. 106/2016)
Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης- χρόνος παράδοσης, του
συνόλου των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ευρώ ,το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται
στο 2% του προϋπολογισμού άνευ Φ.Π.Α. Για 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 Φ.Π.Α.
Τρόπος πληρωμής αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι
τρόπους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 5.1.1 του τεύχους της διακήρυξης:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (ο εν λόγω τρόπος πληρωμής
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων)
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Διάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας, Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού, οδός Αχαρνών 464 & Αγ.
Αναργύρων,
Ν.
Χαλκηδόνα,
Τ.Κ.
14343
και
στο
τηλέφωνο
210-2511969,
e-mail:
dnsi_kathariotitas@dimosfx.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. Επίσης το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosfx.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: Ημέρα Πέμπτη 21/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ. . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήτοι: Ημέρα Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 11:00 π.μ. .
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 150 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και ενώσεις
οικονομικών φορέων.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Hμερομηνία αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων: 18/02/2019
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