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Αριθ. Πρωτ.: 62908/1025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :

Ο ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού ετών
2017-2019,
προυπολογισµού δαπάνης 562.350,95 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, µόνον βάσει τιµής, µε το σύστηµα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών (για όλες τις οµάδες) της
µελέτης ή για µέρος αυτών (µία ή περισσότερες οµάδες), οποιαδήποτε όµως προσφορά δε µπορεί
να αφορά µέρος των ειδών µιας οµάδας αλλά το σύνολο των ειδών της οµάδας.
Τα υπό προµήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται στη µελέτη που συντάχθηκε από
τη ∆/νση Μηχ/κού – Ηλεκ/κού του ∆ήµου Πειραιά (Τµήµα Ηλεκτρολογικό) και εµφανίζονται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

ΟΜΑ∆Α Ι.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%.

∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ.

309.921,88

249.937,00

59.984,88

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%.

ΚΑΛΩ∆ΙΑ.

72.123,36

58.164,00

13.959,36

ΟΜΑ∆Α ΙΙ.
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ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%.

146.186,02

117.891,95

28.294,07

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%.

110.679,92

89.258,00

21.421,92

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ € ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%.

58.404,00

47.100,00

11.304,00

697.315,18

562.350,95

134.964,23

ΟΜΑ∆Α IV.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ.

ΟΜΑ∆Α V.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED.

ΣΥΝΟΛΟ

Η διάρκεια των συµβάσεων που θα συναφθούν θα αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους και
µέχρι τέλους του 2019.
Οι σχετικοί CPV της προµήθειας : 31681410-0 , 39298910-9 , 31522000-1
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
28/12/2017
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
29/12/2017 και ώρα: 08:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
12/2/2018 και ώρα: 13:00

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου
2 του Ν. 4412/16, που ασκούν εµπορία συναφή µε τα υπό προµήθεια είδη και συγκεκριµένα: Κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, εφ’ όσον (βάσει του αρ. 25 του Ν.
4412/16) είναι εγκατεστηµένοι 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
Σ∆Σ, 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,
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.
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Τα δε κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των συµµετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες
κείµενο της διακήρυξης.
Οι προσφορές των συµµετεχόντων θα ισχύουν για 180 ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών και θα υποβάλλονται σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Εγγύηση συµµετοχής.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ύψους 1% (ένα
τοις εκατό ) της εκτιµώµενης αξίας της οµάδας/ ή των οµάδων ειδών που συµµετέχουν εκτός Φ.Π.Α
.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία λήξης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στην διακήρυξη.
Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 3.4. της
διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικής
Επιτροπής ή στο τµήµα Ηλεκτρολογικού , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ.: 2132022340-5 &
210- 4236125 ). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής, από
το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.pireasnet.gr καθώς και από την επίσηµη πλατφόρµα
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο
Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 1000 €) θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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