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Αρ. Πρωτ.: 3708

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αρ. Μελέτης : 1/2015

1.
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης με την υπ' αριθμό 31/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την πράξη με τίτλο:
Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης.
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ
(99.818,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου».
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ΤΚ 84100 την 18/03/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την επιτροπή του διαγωνισμού και όπως
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης
3. Τρόπος κατάθεσης προσφορών- Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν.4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013,του Π.Δ. 118/07 και τα
καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
•
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (προμηθευτές),
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
•
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην Ελληνική
γλώσσα.
•
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό
ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν
υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολο τους ως απαράδεκτες. Ως
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 02/03/2015.
•
Ως
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
στην
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12/03/2015 και ώρα 14:00.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα
κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων λογίζονται ως
απαράδεκτες και επιστρέφονται.
•
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.6
του Ν.4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της ΥΑ/Π1/2390/16-10-2013
•
Η αποσφράγιση προσφορών και η αξιολόγηση τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια
πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της αναθέτουσας αρχής, ήτοι από την επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό
δικαίωμα προσφέροντες δύναται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των
αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικία
νομοθεσία.
•
Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί μέχρι την
επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
•
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσω
της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα ερωτήματα πρέπει να είναι στην Ελληνική
γλώσσα και η υποβολή τους θα γίνεται μόνο από τον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
•
Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
•
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
καταθέσουν την προσφορά τους σε μορφή επισυναπτόμενων αρχείων στον διαδικτυακό τόπο
του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ. Τα δικαιολογητικά του
διαγωνισμού και η τεχνική προσφορά θα κατατεθούν ως συνημμένα αρχεία επιλέγοντας το είδους αρχείο
ως Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά.
•
Η Οικονομική προσφορά θα κατατεθεί ως συνημμένο αρχείο επιλέγοντας το είδους αρχείο ως
Οικονομική Προσφορά.
•
Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο και αφού γίνει η εκτύπωση θα
κατατεθεί ως συνημμένο αρχείο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά είναι το
ποσό ανά τεμάχιο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά που υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της υπηρεσίας .
4. Δικαίωμα συμμετοχής
α)
β)
γ)
δ)

φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
συνεταιρισμοί ή
κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου

Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συμμετέχον σε Ένωση / Κοινοπραξία ή
Συνεταιρισμό υποψηφίων) μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο με μία και μοναδική
προσφορά.
Προαπαιτούμενα συμμετοχής στον διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην
Διακήρυξη
5. Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.)
6. Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Την
14:00 της 12/03/2015,
κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και
κλειδώνει η πλατφόρμα του διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μετά την
ώρα λήξης του διαγωνισμού.
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να
παραληφθούν από το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης μέχρι το αργότερο τη ν 17/03/2015 .
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Η επιτροπή θα συνεδριά σει την 18/03/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Κάθε μέλος της
επιτροπής θα πιστοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών και θα ξεκλειδώσει ο
φάκελος που περιέχει τα συνημμένα αρχεία των δικαιολογητικών, της Τεχνικής Προσφοράς
καθώς επίσης και του πίνακα συμμόρφωσης.
Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό και θα το αποστείλει,
μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους. (η πλατφόρμα του
διαγωνισμού αυτόματα το αποστέλλει και στο email που έχει δηλώσει ο διαγωνιζόμενος).
Οι διαγωνιζόμενοι μετά το άνοιγμα των αρχείων από την επιτροπή του διαγωνισμού έχουν
πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία όλων των διαγωνιζομένων εκτός εκείνων που είναι
διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά.
Έπειτα ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην διακήρυξη.
7. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και
παράδοση σε κατάσταση άριστης και απρόσκοπτης των ποδηλάτων και των σταθμών, όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας Διακήρυξης, η οποία
αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της.
8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρείς
(3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα :
-έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,
-κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
10. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11.Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Η προμήθεια θα
διενεργηθεί σύμφωνα την Υπ. Απ. 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) .Η δαπάνη δημοσίευσης στον
Ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
μ.ε.ε.
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