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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2019-2020»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Προκηρύσσει
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για σύναψη «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την υπηρεσία με
τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2019 - 2020» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) και
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 3/2019 μελέτη του Δήμου.
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη
συμφωνίας – πλαίσιο στην οποία για το κάθε τμήμα της μελέτης, θα συμμετέχουν ένας έως και δύο
(2) οικονομικοί φορείς από τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό. Οι οικονομικοί αυτοί
φορείς θα είναι οι δύο πρώτοι κατά σειρά μειοδοσίας, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις
των
όρων
διακήρυξης.
1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: Δήμος Διδυμοτείχου, Βασ. Γεωργίου1, Τ.Κ. 68300
Διδυμότειχο, τηλ. 25533 50662-663, EMAIL: infoi@didymoteicho.gr-th.gountnaaii@didymoteicho.gr
2.Κωδικός CPV: 50112000-3, 50116100-2, 50114000-7, 50116100-2, 50110000-9, 50116100-2,
50110000-9, 50110000-9, 50112110-7, 50116500-6.
3.Κωδικός NUTS: EL 511
4.Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός
5.Περιγραφή αντικειμένου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2019-2020
6.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
7.Προϋπολογισμός: 288.100,00€ με Φ.Π.Α. 24%
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8.Υποδιαίρεση της υπηρεσίας σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε (ένα ή
περισσότερα) από τα δέκα (10) τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, όχι όμως επιλεκτικά για
επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών του κάθε τμήματος.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
διακοσίων εβδομήντα εννέα (279) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.
9.Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1. της
διακήρυξης.
10.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας –
πλαίσιο δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής από τους προσφέροντες.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας – πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία –
πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας
πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του Ν.4412/16, το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο ή του τμήματος
της συμφωνίας – πλαίσιο εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της συμφωνίας – πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/16,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας –
πλαίσιο όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
11.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr και ο συστημικός αριθμός είναι ο 73882 .
Η έναρξη υποβολής προσφορών είναι η 14/6/2019. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών είναι η 8/ 7 /2019 και ώρα 15:00 μ.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
12 /7 / 2019 και ώρα 10:30 π.μ.
12.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και έχουν προβλεφθεί οι
αναλογούσες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2019 (Κ.Α.: 10.6263.01, 10.6263.02,10.6263.04,
10.6263.05, 20.6263.01, 20.6263.02, 20.6263.03, 20.6263.04, 20.6263.05, 30.6263.01, 30.6263.02,
30.6263.03, 30.6263.04, 30.6263.05, 30.6263.06) καθώς και πρόβλεψη στους αντίστοιχους Κ.Α.
έτους 2020.
13.Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.
14.Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει, στην Επίσημη Εφημερίδα
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6/6/2019 (2019/S 109-265937), στον ελληνικό τύπο και στο διαδικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
www.didymoteicho.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στο
ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι δαπάνες της δημοσίευσης του παρόντος
διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

