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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Μεγαρέων
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, την υπ’ αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις
διατάξεις του Ν. 4281/2014 και άλλων διατάξεων

Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας 185.000,00 € ( με ΦΠΑ 24%) , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:
Για τις ομάδες που αφορούν εργασίες συντήρησης, επισκευής, το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού το οποίο θα περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά που τυχόν
απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το έντυπο της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και της παρούσας
διακήρυξης.
Για τις ομάδες που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών, το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) επί των τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου των αντιπροσωπειών για τα γνήσια ανταλλακτικά ή μικροϋλικά και
επί των τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της προσφέρουσας εταιρείας για τα προτεινόμενα ανταλλακτικά ή
μικροϋλικά άλλων οίκων ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών και εφάμιλλων με τα γνήσια, σύμφωνα με το έντυπο της
μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και την διακήρυξη.
Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 22/7/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 29/7/2016, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα 09:00 πμ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/8/2016, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα 17:00 μμ
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισµού στην ηλεκτρονική βάση του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι ο 24857.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού για τον οποίο κατέθεσε προσφορά, όπως αναφέρεται στην
αναλυτική διακήρυξη.
Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες («ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ») στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» καθώς και στην εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα του Δήμου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ». Επίσης , η περίληψη της παρούσης θα
αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου και συγκεκριμένα
στη διεύθυνση www.megara.gr (προκηρύξεις) καθώς και στον διαδικτυακό τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού
www.promitheus.gov.gr
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Γρηγόριος Σταμούλης

1

