ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Αρ. Πρωτ. 2751

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ο Δήμαρχος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη

αναδόχου

εκτέλεσης

της

προμήθειας

και

μεταφοράς

λεωφορείου,

προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πατητήρι Αλοννήσου
Ταχ.Κώδ.:37005
Τηλ.: 24243 50201, 24243 50215, 24243 50221
Telefax: 24243 50216
E-mail: dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alonnisos.gov.gr/
Κωδικός NUTS: EL613
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. .
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση,
Πατητήρι, Αλόννησος, T.K.370 05 αλλά, και από τα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου
(Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών- Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, αρμόδιοι
υπάλληλοι για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Σίδας, Χημικός Μηχανικός, Τηλ.24243
50221,

email:

konstantinos.sidas@0578.syzefxis.gov.gr,

Ηλιάνα

Παπαμίχου,

Αρχιτέκτων

Μηχανικός,

Τηλ.24243

50215,

e-email:

papamixou.hliana@0578.syzefxis.gov.gr, Φαξ: 24243 50216).
Για την παραλαβή των τευχών δεν προβλέπεται καταβολή χρημάτων στο Δήμο
Αλοννήσου, εφόσον όλα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του
Διαγωνισμού. Ωστόσο, οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει τα παραπάνω
στοιχεία σε έντυπη μορφή και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσει εγκαίρως και
καταβάλλει, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, το ποσό των 30,00 €
(Τριάντα Ευρώ) και αναλάβει επιπλέον τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής
τους. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

3. Κωδικός CPV: 34121100-2 [Λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών].

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL613
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης

είναι η

προμήθεια

αστικού

και

μεταφορά

ενός

(1)

καινούριου

και

αμεταχείριστου

λεωφορείου που θα καλύψει πάγιες και διαρκείς συγκοινωνιακές ανάγκες του Δήμου
Αλοννήσου. Το υπό προμήθεια όχημα που θα πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις
ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας,
με κινητήρα νέας αντιρρυπαντικής Euro6. Το όχημα θα έχει όλες τις απαραίτητες
αδειοδοτήσεις και θα είναι έτοιμο προς χρήση. Θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου
στην Αλόννησο,

απαλλαγμένο από δασμούς και σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου
είδους ορίζεται σε μέγιστο εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες
κρατήσεις.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208
του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
221 παρ. 11β του νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 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 μορφή1 για την
υποβολή προσφοράς2. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.
του Ν.4412/2016.
9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω

της

Συμβάσεων

πλατφόρμας
(ΕΣΗΔΗΣ)

του
στη

Εθνικού

Συστήματος

διαδικτυακή

πύλη

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

www.promitheus.gov.gr

του

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών είναι η 12/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
δύναται να παραταθεί πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο µε το ήμισυ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ήτοι κατά ενενήντα (90) ημέρες.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται

για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
1
2

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με
οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή
αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

τον
και
77,
της

μετάφραση στα ελληνικά εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που δύναται να
είναι στην Αγγλική γλώσσα.

12.

Χρηματοδότηση:

Η

δαπάνη

θα

βαρύνει

τον

Κ.Α.

30.7132.01

του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 37/0205-2018

(ΑΔΑ:

ΩΦΚΑΩΨ6-706,

AΔΑΜ:

18REQ003100578))

απόφαση

της

Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η
βεβαίωση

του

Προϊσταμένου

της

Οικονομικής

Υπηρεσίας,

επί

της

ανωτέρω

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 404
13. Προδικαστικές προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε

συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
(άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης
δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή.
(άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας,
άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά
για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα
έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο
ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
366. (άρθρο 364)
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς
και του ΠΔ 39/2017.
14. Εγγυήσεις:

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.. Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
ύψους 96.774,19 € χωρίς το Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.935,48 €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής

Η παρούσα Προκήρυξη υποβλήθηκε για δημοσίευση, σύμφωνα µε
το Ν. 4412/2016, στις
Εφημερίδες:
15. Δημοσιεύσεις:

ΜΑΓΝΗΣΙΑ
(Fax: 24210 65008)
(e-mail: info@magnesianews.gr)
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ
(Fax: 24210 23470)
(e-mail:PUB@e-thessalia.gr)
Τα έξοδα δημοσίευσης του πρώτου διαγωνισμού καθώς και τυχόν επαναληπτικού
βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

