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ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
∆ιακηρύττει ότι:
Πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός δηµόσιος διαγωνισµός µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε συµπλήρωση τιµολογίου και
προϋπολογισµού προσφοράς, και µε κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης), για τις «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου» µε
αριθµό αναφοράς τη σχετική µελέτη ΤΥ/17/2016
Ο διαγωνισµός αφορά σύµβαση ανάθεσης εργασίας και καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων.
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι οι ειδικές εργασίες που είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν προκειµένου
να συντηρούνται και να επισκευάζονται τα µηχανικά, µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά συστήµατα, τα
αµαξώµατα, τα συστήµατα πέδησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου καθώς και τα ηλεκτρονικά
και υδροπνευµατικά συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου των υπερκατασκευών.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη που αντιστοιχούν στους παρακάτω κωδικούς (CPV): 50112000-3, 50114000-7,
50110000-9, 50113000-0, 50112110-7, 50116000-1, 50116200-3, 50116100-2, 50116500-6, 50411400-3,
34330000-9
Η παραλαβή και παράδοση του οχήµατος θα γίνεται σε χώρο εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου
Κρωπίας που θα καθορίζεται από τον Αρµόδιο Υπάλληλο του ∆ήµου, όπου αυτό απαιτείται, για τις εργασίες που
αφορούν όλα τα τµήµατα εκτός των εργασιών του τµήµατος 6 που αφορά τις υπερκατασκευές των απορριµµατοφόρων, και του τµήµατος 11 που αφορά το πυροσβεστικό όχηµα
Οι προσφορές θα αφορούν υποχρεωτικά είτε το σύνολο (και τα έντεκα τµήµατα), είτε κάθε ένα από αυτά τα
έντεκα τµήµατα ενώ εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης,
έχει δε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 12 µήνες από την εποµένη της υπογραφής
της σύµβασης ή την ολοκλήρωση των εργασιών.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µπορούν να υποβληθούν από τους οικονοµικούς φορείς-ενδιαφερόµενους µέχρι την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 και αυτές
(πληροφορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από µέρους της αναθέτουσας αρχής µέχρι την Τρίτη, 10 Μαΐου 2016
και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την Πέµπτη, 12 Μαΐου 2016 και ώρες 07:55 έως 20:55, µόνο στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της ∆ιακήρυξης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 πµ ηλεκτρονικά.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 254.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ του δικαιώµατος προαίρεσης και του ΦΠΑ.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ανέρχεται σε ποσοστό 2%, επί του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ,
και πρέπει να δίνεται ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ εγγύηση, για κάθε τµήµα σύµφωνα µε την Ο∆ΗΓΙΑ 12 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Η χρηµατοδότηση της εργασίας του τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ηµεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης και εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων των αναλυτικών όρων ∆ιακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων (εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο), την
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική καθώς και την τεχνική τους ικανότητα, αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα
άρθρα των όρων ∆ιακήρυξης.

\\FSER\TY\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑΣΙΕΣ\2016\ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ\∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ\ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΑ.DOC

ΑΔΑ: 7Κ7ΦΩΛ6-9ΟΒ
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από
την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών, µε παράταση άλλες 120 ηµερολογιακές ηµέρες
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
Αρµόδιο όργανο για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.Πληροφορίες για τις
Ενστάσεις-διοικητικές προσφυγές δίνονται στο Άρθρο 16 των Όρων ∆ιακήρυξης
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους ότι η παρούσα σύµβαση δεν δύναται να ανανεωθεί.

Ο ∆ήµαρχος

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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