ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. 14-03-2019
Άγιος Νικόλαος 4794

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα στο σύνολο από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019
Προϋπολογισµού 50.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.24%),
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Οδός: ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
Ταχ.Κωδ.:72100
Τηλ.:2841340130-2841340137
Telefax:2841022257
Ιστοσελιδα www.dimosagn.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: . Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύµβασης από το γραφείο της Γραµµατείας της Δ/νσης Κατασκευών του Δήµου Αγίου
Νικολάου , Περιοχή Ξηροκαµπου ( κ Μηλιακη Νικόλαο ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
στην ιστοσελίδα του Δήµου Αγίου Νικολάου www.dimosagn.gr. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
3.
Κωδικός CPV: 34992200-9,34928472-7,44811000-8, 34922110-0
4.
Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019
5.
Σύµφωνα µε την 16/2952/15-02-2019 µελέτη της Δ/νσης Κατασκευών του Τµήµατος
συντηρήσεων Έργων Αυτεπιστασίας θα γίνει προµήθεια των υλικών που απαιτούνται ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019
6.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές της παραπάνω µελέτης.
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 4412/2016 και µε την
πλέον συµφέρουσα στο σύνολο από οικονοµικής άποψης προσφοράς µόνο βασης τιµής
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζει ο Ν.4412/2016.

1

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρυθµιστικές Πινακίδες
σήµανσης Οδών (P) -Τύπου ΙΙ
Ρυθµιστικές Πινακίδες
σήµανσης Οδών -Αναγγελίας
κινδύνου-(K) – Τύπου ΙΙ
Ρυθµιστικές Πινακίδες
σήµανσης Οδών -διαµέτρου
Φ60 -STOP (Ρ-2) – Τύπου ΙΙ
Πληροφοριακές πινακίδες (Π)
υψηλής ανακλαστικότητας
Τύπου II
Στύλοι Στήριξης Πινακίδων
από Γαλβανισµένο
Σιδηροσωλήνα 2΄΄
Χρώµα διαγράµµισης
Υαλοσφαιρίδια ανακλαστικά
διαγράµµισης οδών

ΔΑΠΑΝΗ

CPV
34992200-9

Μ.Μ.
Τεµ.

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ
18,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Π.
1

121,00

2.178,00

2

34992200-9

Τεµ.

18,00

121,00

2.178,00

3

34992200-9

Τεµ.

29,00

55,00

1.595,00

4

34992200-9

90,00

100,00

9.000,00

5

34928472-7

Τεµ.

16,00

400,00

6400,00

6
7

44811000-8
34922110-0

Kg
Kg

2,40
1,30

6.000,00
3.516,60

14.400,00
4.571,58

m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40.322,58
9.677,42
50.000,00

5.Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται
6. Χρόνος παράδοσης προµήθειας . Η διάρκεια της σύµβασης είναι µέχρι 31-12-2019
7. Δικαιούµενοι συµµετοχής: Δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι 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 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 συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι λόγοι αποκλεισµού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα στην Περιοχή
Ξηροκάµπου ,του Δήµου Αγίου Νικολάου (ισόγειο) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
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την 28-03-2019 ηµέρα Πέµπτη . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00πµ και η
ώρα λήξης 11.00πµ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα 6 µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7135.09 του προϋπολογισµού του
Δήµου
12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
13.

Δηµοσιεύσεις:

Το

συνολικό

κείµενο

της

διακήρυξης

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήµου www.dimosagn.gr

Ο Δήµαρχος
Ζερβος Αντώνης
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αναρτάται

στο

ΚΗΜΔΗΣ

