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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κιλκίς, 02/11/2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.24090

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Tμήμα Προμηθειών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τα παρακάτω στοιχεία:
¨ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ¨-ΟΜΑΔΑ Β
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση : Γ. Καπέτα 17, Τ.Κ. 61100, ΚΙΛΚΙΣ
Υπόψη : Γεωργιάδου Λίζα
Τηλέφωνο: 2341352158, Φαξ : 2341352152
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): liza.georgiadou@dhmoskilkis.gr
2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Τα προς προμήθεια είδη του παρόντα διαγωνισμού, προσδιορίζονται με το κύριο λεξιλόγιο δημοσίων
συμβάσεων (CPV), με αριθμούς αναφοράς: 31681410-0
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 166.301,61 € με Φ.Π.Α.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή τμηματικά, μετά την εκάστοτε οριστική
παραλαβή τους, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη Π27/2020-OMAΔΑ
Β.
8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΟΧΙ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Β.
9. ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαμβάνονται υπόψη.
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι 31-12-2021.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ (άρθρο 132 Ν.4412/2016)
Η σύμβαση του Δήμου Κιλκίς δύναται να τροποποιηθεί μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών.
Το χρονικό διάστημα της παράτασης θα είναι ίσο με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης όπως
ορίζεται.
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ
Ηλεκτρονικός Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής . ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 (Απόφαση 02/27-08-2020 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)
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12. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νομική μορφή των συμμετεχόντων: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β)
σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) γ) σε 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας 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.
Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αυτά περιγράφονται στα
τεύχη του διαγωνισμού.
13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Τόπος-Χρόνος-Γλώσσα
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promotheus.gov.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/11/2020 Ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 π.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:24/11/2020 Ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 01-12-2020 και ώρα:10:00 π.μ.

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ένα (2 %) επί της επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των υπό
προμήθεια ειδών, χωρίς ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά με ισχύ έντεκα (11) μηνών από την
ημέρα διαγωνισμού. Για την εγγύηση συμμετοχής ως “συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη” νοείται αυτή
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και όχι της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Συγκεκριμένα, αναλόγως της προσφοράς που θα καταθέσει τα ποσά των εγγυητικών είναι :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:– Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 134.114,20
ευρώ, Ποσό εγγυητικής συμμετοχής: 2.682,30 ευρώ.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της σύμβασης του/των υπό
προμήθεια είδους /ειδών προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στα είδη για τα οποία καταρτίζεται η
σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα κατατεθεί στην Υπηρεσία πριν την
υπογραφή της Σύμβασης.
15. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για συντήρηση και
επισκευή υπαρχουσών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς αλλά και των Δημοτικών
Διαμερισμάτων του Δήμου.
Η επιτρεπτή απόκλιση των τεχνικών στοιχείων των υλικών και συγκεκριμένα των λαμπτήρων και των υλικών
εγκαταστάσεων θα είναι της τάξης του 5% (πέντε της εκατό) και όλοι οι λαμπτήρες και οι προβολείς θα είναι τουλάχιστον
Α ενεργειακής κλάσης εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στο τιμολόγιο, ενώ για τα καλώδια δεν επιτρέπεται καμία
απόκλιση. Όλα τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά κατόπιν παραγγελίας του Δήμου Κιλκίς, μέχρι 31-12-2021 από την
υπογραφή της σύμβασης.
Οι μετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεωτικά θα καταθέσουν προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισμού της
Ομάδας Β.
Η διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου θα είναι μετά από ανοικτό διαγωνισμό και θα είναι σύμφωνη με τον Ν
4412/2016
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
ηλεκτρολογικού υλικού.

ΑΔΑ: ΩΜ3ΡΩΕΧ-02Ω

20PROC007568795 2020-11-02

16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
17. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της
αναλυτικής διακήρυξης.
18. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.ekilkis.gr του Δήμου Κιλκίς και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β) στοιχεία αναθέτουσας αρχήςπληροφορίες Δήμος Κιλκίς, Γ. Καπέτα 17 , 61100, Κιλκίς, Τηλ. 2341352158, fax: 2341352152, τηλέφωνο
μελετητή 2341352253 κ.Μηναρετζής .
Αποστολή έντυπης μορφής δικαιολογητικών, Δήμος Κιλκίς- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα
Προμηθειών.
19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης είναι η 03/11/2020, ημέρα Τρίτη.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
Πογέλης Ανέστης
Signature Not Verified
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