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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 29-6-21

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

Αρ. πρωτ.: 13523

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
διεξαγωγής του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»
Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως
αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με
κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ».
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, 14343 Ν. Χαλκηδόνα
Τηλέφωνο: 210-2511969
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.003.461,50 ΕΥΡΩ, Φ.Π.Α.:24%: 720.830,76 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.724.292,26 ΕΥΡΩ
CPV: 34993000-4, 34991000-0, 31518600-6, 31531000-7, 31532800-2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας
Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την υπό Κ.Α.:
02.20.7135.011 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
των οικονομικών ετών 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 και 2029, ως αναλυτικά
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΟΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α.

2021

02.20.7135.011

100.000,00 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2022

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2023

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2024

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2025

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2026

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2027

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2028

02.20.7135.011

453.036,53 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

2029

02.20.7135.011

453.036,55 €

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

3.724.292,26 €

σε ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια φωτιστικών
led για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Α.Μ.
31/21). Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες
ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών.
Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης- χρόνος παράδοσης του
συνόλου των ειδών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΔΑ: ΩΧ5Δ46ΜΩ0Ι-Π4Λ

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 εξήντα χιλιάδων και εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών
λεπτών (60.069,23 ευρώ), που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον
Φ.Π.Α..
Διάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισμού: 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 πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/08/2021 και ώρα 10:00 π.μ. και η
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 10/08/2021 και ώρα 10:00 π.μ..
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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. Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων
των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της προμήθειας (παραγωγή ή/και εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους
(σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η
παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό
προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους
τους όρους ανεπιφύλακτα.
Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά
τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της
αντίστοιχης μελέτης.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Hμερομηνία αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων: 29/06/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

