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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
Βούλα, 10-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 44787
Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος
Τηλ: 213 2019955
Fax: 210 9657131
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με ηλεκτρονικές
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 95/2021 μελέτης της
Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου, εκτιμώμενης αξίας 483.869,20€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) το ποσόν των
116.128,61€, ήτοι σύνολο δαπάνης 599.997,81 €
Περιγραφή Είδους

Ποσότητα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

23 άρθρα

ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)
483.869,20 €

ΦΠΑ 24,00%

116.128,61 €

Γενικό Σύνολο

599.997,81 €

O διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 95/2021,
την με αρ. Πρωτ. 43549/04-11-2021 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 17/12/2021 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους
πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 10:30 π.μ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΣΗΔΗΣ
Πέμπτη 11-11-2021

Πέμπτη 11-11-2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παρασκευή 17/12/2021
και ώρα 10:30 π.μ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 142473
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων:
Κ.Α
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
35-6262.050

483.869,20 €

ΠΟΣΟ

CPV

599.997,81 €

77313000-7

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ ήτοι 9.677,00 €
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη
του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνλία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζονται στα
έγγραφα της σύμβασης, αλλώς η προσφορά απορρίπτεται ωε απαρέδεκτη.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου
των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.vvv.gov.gr, στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ καθώς
και πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr) με διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης
21PROC009512176
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-14.00, Τηλ.: 213
2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Τύπος Εγγράφου: Περιληπτική Διακήρυξη

