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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 200.000,00 €
Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», έτους 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 €
(Α.Μ.30/2020), έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη του Δήμου,
με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά
βάσει τιμής
Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλέφωνο: 2132049067,068
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 24%: 200.000,00 €
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια
του ηλεκτρολογικού υλικού που απαιτείται για τις ανάγκες του τμήματος ηλεκτροφωτισμού
αναφορικά με τη συντήρηση των κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων ηλεκτροφωτισμού
καθώς και την αναβάθμιση του φωτισμού των δημοτικών γηπέδων και των δημοτικών
κτιρίων.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΟΜΑΔΑ Α': «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED», εκτιμώμενης αξίας ποσού 94.346,60€ πλέον
ΦΠΑ 22.643,18€ ήτοι συνόλου 116.989,78€.
ΟΜΑΔΑ Β': «ΛΟΙΠΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας ποσού 9.605,00€
πλέον ΦΠΑ 2.305,20€ ήτοι συνόλου 11.910,20€.
ΟΜΑΔΑ Γ': «ΙΣΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ποσού 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ
1.440,00€ ήτοι συνόλου 7.440,00€.
ΟΜΑΔΑ Δ': «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας ποσού 51.338,72€
πλέον ΦΠΑ 12.321,29€ ήτοι συνόλου 63.660,01€.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που
συμπεριλαμβάνονται σε μία μόνο από τις τέσσερις (4) ομάδες, είτε για το σύνολο των προς

προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε περισσότερες από μία ομάδες, είτε για το
σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις ομάδες ειδών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 161.290,32€ ΦΠΑ :
38.709,68€).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31681410-0, 31520000-7, 34928520-9
Διάρκεια σύμβασης- χρόνος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες
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 προ Φ.Π.Α είτε για το σύνολο των
τμημάτων – ομάδων , είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
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 ΦΠΑ.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: 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: 26/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήτοι: 4/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 6 μήνες (180 ημέρες)
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και τα υπό προμήθεια είδη περιλαμβάνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Εισηγητής Τμ/ρχης
Διευθυντής
Γεν. Γραμμ.
Εισηγητής
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