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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την
«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 74.399,94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.999,95€,
ΦΠΑ: 14.399,99€).
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωριστά
για την προκηρυχθείσα ωστόσο ποσότητα κάθε είδους (αριθμός τμημάτων 29).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη δημοτική ενότητα Μενεμένης, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας –
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, με δ/νση Ελευθ.Βενιζέλου 167, στον 2ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις
21/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00π.μ και λήξης 09:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)
Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ 56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο:

+30 -2313 – 313.644, fax: +30 -2313 – 313.625

Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@ampelokipi-menemeni.gr,
Δικτυακός Τόπος

: http://www.ampelokipi-menemeni.gr

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο site του δήμου
Κωδικοί CPV: 18141000-9, 18142000-6, 18143000-3, 18220000-7, 18235400-9, 18234000-8, 18424300-0, 18441000-2, 18816000-2,
18830000-6, 33733000-7, 35113400-3, 35113410-6, 35113440-5 και 44512000-2.
Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ
Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς
και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/16)
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίαςσύμβασης.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ενενήντα (90)
ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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Ενστάσεις: Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
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