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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης αισθητικής-ποιότητας-τιμής που θα εκτιμήσει η
αρμόδια Επιτροπή, για την «Προμήθεια για την κατασκευή και τοποθέτηση
στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις εγκεκριμένες γραμμές (αστικές
και δημοτικές) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» , A.M. :
147/21.
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη σύμβαση με τίτλο
«Προμήθεια για την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη
δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού στις εγκεκριμένες γραμμές (αστικές και δημοτικές) του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ” A.M. : 147/21 , με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης αισθητικήςποιότητας-τιμής που θα εκτιμήσει η αρμόδια Επιτροπή
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνο: 2132049067,068
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,Τμ.Προμηθειών
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α : 45.000,00 € (με ΦΠΑ)
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
είναι η προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων
αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών
και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό
κοινό.
Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης για την υλοποίηση του Αντικειμένου
της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία

αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις
εγκεκριμένες γραμμές (δημοτικές) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας.
Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει σε σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική
Υπηρεσία με Τεχνικό ο οποίος θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό εντός πάντα των
ορίων του Δήμου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες υποδοχής
των ειδών, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχουπρομηθευτή.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή
της, όπως ορίζεται και στο άρθρο 4 της παρούσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 104 «Χρόνος παράδοσης υλικών Τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016» του Ν. 4782/2021.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να
είναι ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν
από το διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την
απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης
αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
αναγνωρισμένης Τράπεζας. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης
και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον
Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Ο χρόνος λήξης της
εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην
περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
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Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί ηλεκτρονικά
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Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/01/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και
ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Εναλλακτικές προσφορές:
αντιπροσφορές.
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Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής Τμ/ρχης
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