Ηράκλειο, 20-11-2019
Αρ. Πρωτ.: οικ. 28676

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2132000282-235
E-mail: promithies@iraklio.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους παρακάτω
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44331000-9, 44332000-6
44523300-5, 44212510-7, 31711140-6, 31214100-0, 44161200-8, 44411750-6, 42520000-7,
44167300-1, 44411000-4, 24951120-2, 44115210-4, 38437100-8, 43328100-9, 24327330-4,
44111800-9, 14212110-4, 44114200-4, 44113100-6, 44921200-4, 44113120-2, 14212000-0,
24910000-6, 34992000-7, 34928472-7, 34928471-0, 34928460-0, 44165100-5, 44424300-1,
38622000-1, 44231000-8, 44470000-5, 44112300-1, 44316300-1 και 44423740-0.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οδός: Στ. Καραγιώργη 2
Ταχ.Κωδ.:14121
Τηλ.: 2132000282-235
E-mail: promithies@iraklio.gr
Ιστοσελίδα: www.iraklio.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.iraklio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κ.Α.

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Φ.Π.Α.
24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΤΟΥΣ (€)

ΟΜΑΔΑ 1 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
(Κολωνάκια-κάγκελα)

30-7135.004

8.620,30 €

2.068,87 €

10.689,17 €

ΟΜΑΔΑ 2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Υδραυλικά

30-6661.003

9.806,94 €

2.353,67 €

12.160,61 €

ΟΜΑΔΑ 3 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ (Ψυχρό ασφαλτόμιγμα)

30-6662.004

6.659,80 €

1.598,35 €

8.258,15 €

ΟΜΑΔΑ 4 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

30-6662.005

3. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ως εξής:

12.132,26 €

2.911,74 €

15.044,00 €

1/3

30-6662.007

ΟΜΑΔΑ 7 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1.750,57 €

9.044,61 €

30-6662.008

ΟΜΑΔΑ 6 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ
ΟΡΙΟΔΕΚΤΩΝ

7.294,04 €

8.321,25 €

1.997,10 €

10.318,35 €

30-6662.011

ΟΜΑΔΑ 5 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ

5.922,20 €

1.421,33 €

7.343,53 €

ΣΥΝΟΛΟ

58.756,79 €

14.101,63 €

72.858,42 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι
εξάντλησης του συμβατικού της τιμήματος.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας
όλων των ειδών ανά ομάδα (τμήμα)της μελέτης.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες που αναφέρονται στη
μελέτη και στη διακήρυξη, που να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
5. Διαδικασία επιλογής διαγωνισμού: O διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, στην
Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Στ. Καραγιώργη 2, 3ος όροφος, στις
03/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30 έως 11:00.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στη συνοπτική διαδικασία, η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες.
7. Εγγυήσεις: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.
α΄της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
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8. Δημοσιεύσεις: Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.iraklio.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στον
Ελληνικό Τύπο (1 εφημερίδα) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Δήμαρχος
2. Πρόεδρος Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού
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