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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Απ. Ππωη. 8413/12-09-2019
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«Ππομήθεια ςζηήμαηορ ανίσνεςζηρ πςπκαγιών ζηο Δθνικό Πάπκο Γαδιάρ –
Λεςκίμηρ – οςθλίος και Φοπηηγού Αςηοκινήηος ηύπος pick-up 4Υ4»
Ο Γήμαπσορ οςθλίος
πποκηπωζζει ηλεκηπονικψ ανοικηψ διαγυνιζμψ με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην
ανάδειξη αναδψσος εκηέλεζηρ ηηρ «Ππομήθειαρ . ςζηήμαηορ ανίσνεςζηρ
πςπκαγιών ζηο Δθνικό Πάπκο Γαδιάρ – Λεςκίμηρ – οςθλίος και Φοπηηγού
Αςηοκινήηος ηύπος pick-up 4Υ4», πποχπολογιζμοω 311.800,00 εςπώ με ηο Φ.Π.Α.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αναθέηοςζα απσή: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Δίδορ αναθέηοςζαρ απσήρ: Ο.Σ.Α.
Οδψρ: ΒΑ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ Β’ 180
Σασ.Κυδ.: 68400
Σηλ.: 2554350100
Telefax: 2554350113
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr
Ιζηοζελίδα: www.soufli.gr
Κυδικψρ NUTS: 111
Απμψδιορ για πληποθοπίερ: ιδεπά Μαπία
Σηλ.: 2554350131
Telefax: 2554350113
E-mail: sidera@0890.syzefxis.gov.gr
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άμεζη και δυπεάν ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ
ζωμβαζηρ ςπάπσει ζηη διεωθςνζη διαδικηωος www.soufli.gr. Οι ενδιαθεπψμενοι
μποποων επίζηρ να λάβοςν γνϊζη ηυν εγγπάθυν ηηρ ζωμβαζηρ απψ ηην Σεσνική
Τπηπεζία καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ.
3. Κωδικόρ CPV: 31625100-4 για ηο ημήμα 1, 34130000-7 για ηο ημήμα 2
4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ
ςπηπεζίαρ: 111
5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Σμήμα 1: Ππομήθεια ενψρ ζςζηήμαηορ
ανίσνεςζηρ πςπκαγιϊν πος θα αποηελείηαι απψ θεπμικέρ και οπηικέρ κάμεπερ,
μεηευπολογικοωρ ζηαθμοωρ, ζςζηήμαηα αζθαλείαρ, αλεξικέπαςνο,
καηάλληλο
λογιζμικψ και επγαζίερ ηοποθέηηζηρ και εγκαηάζηαζηρ εξοπλιζμοω και λογιζμικοω
πποχπολογιζμοω 279.800,00€ (225.645,16€ καθαπψ ποζψ, 54.154,84€ ΦΠΑ 24%)
και Σμήμα 2: ππομήθεια θοπηηγοω αςηοκινήηος ηωπος pickup 4Υ4 πποχπολογιζμοω
32.000,00€ (24.166,66€ καθαπψ ποζψ, 2.033,34€ ηέλη ηαξινψμηζηρ και 5.800,00€
ΦΠΑ 24%)
6. Απαγοπεύονηαι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ.
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7. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: Σμήμα 1: 150 ημέπερ
Σμήμα 2: 60 ημέπερ
8. α)Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
i. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν
θςζικά ή νομικά ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα μέλη
αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε:
α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ,
β) κπάηορ-μέλορ ηος Δςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Γ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ
ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ
γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ
ςμθυνίαρ, καθϊρ και
δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος
και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα
διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν.
ii. Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν
ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην
ςποβολή πποζθοπάρ.
iii. ηιρ πεπιπηϊζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ απψ ένυζη οικονομικϊν θοπέυν, ψλα ηα
μέλη ηηρ εςθωνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολψκληπον
β) Λόγοι αποκλειζμού: ωμθυνα με ηο άπθπο 73 και 74 ηος Ν.4412/2016 και ηο
άπθπο 2.2.3 ηηρ διακήπςξηρ.
γ) Κπιηήπια επιλογήρ: ζωμθυνα με ηα άπθπα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8
δ) Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Για ηην έγκςπη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ
παποωζαρ ζωμβαζηρ, καηαηίθεηαι απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ
(πποζθέπονηερ), καηά ηοςρ ψποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος Ν. 4412/2016
εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζε ποζψ πος ανηιζηοισεί ζηο 2% ηηρ
πποχπολογιζθείζαρ αξίαρ ηος/υν πποζθεπψμενος/υν ημήμαηορ/υν (συπίρ Φ.Π.Α.).
Πιο ζςγκεκπιμένα, ηο ποζψ ηηρ απαιηοωμενηρ εγγςηηικήρ ανά ημήμα θαίνεηαι ζηον
παπακάηυ πίνακα:
Αριθμόσ/όνομα τμήματοσ

ΤΜΗΜΑ 1: Σφςτημα ανίχνευςησ πυρκαγιών
ΤΜΗΜΑ 2: Φορτηγό αυτοκίνητο

Αξία τμήματοσ
χωρίσ ΦΠΑ
225.645,16
26.200,00

Εγγυητική
ςυμμετοχήσ για
το τμήμα (2%)
4.513,00
524,00

ηην πεπίπηυζη ένυζηρ οικονομικϊν θοπέυν, η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ πεπιλαμβάνει
και ηον ψπο ψηι η εγγωηζη καλωπηει ηιρ ςποσπεϊζειρ ψλυν ηυν οικονομικϊν θοπέυν
πος ζςμμεηέσοςν ζηην ένυζη.
9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζωμβαζη ςποδιαιπείηαι ζηα κάηυθι ημήμαηα:
Αριθμόσ/όνομα τμήματοσ
Αξία τμήματοσ
Αξία τμήματοσ
χωρίσ ΦΠΑ (€)
με ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ 1: Σφςτημα ανίχνευςησ πυρκαγιών
225.645,16
279.800,00
ΤΜΗΜΑ 2: Φορτηγό αυτοκίνητο
24.166,66
32.000,00
+2.033,34
Πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ένα μψνο ημήμα
10. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά
αποκλειζηικά βάζει βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ – ηιμήρ ζωμθυνα με ηο άπθπο 2.3.
11. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο διαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί με ηλεκηπονικψ ηπψπο
μέζυ ηηρ πλαηθψπμαρ ηος Δθνικοω ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικϊν Γημοζίυν ςμβάζευν
(ΔΗΓΗ) ζηη διαδικηςακή πωλη www.promitheus.gov.gr ηος ζςζηήμαηορ, ζωμθυνα
με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016, ηην 18/10/2019 ημέπα Παπαζκεςή. Η ημέπα έναπξηρ
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παπαλαβήρ πποζθοπϊν είναι 20-09-2019 και η ϊπα έναπξηρ η 7:00π.μ.. Η ημέπα
λήξηρ παπαλαβήρ πποζθοπϊν είναι η 14-10-2019 και η ϊπα λήξηρ 15:00μ.μ. Μεηά ηη
λήξη ηηρ παπαλαβήρ πποζθοπϊν θα ξεκινήζει η διαδικαζία ηλεκηπονικήρ
αποζθπάγιζηρ, ενϊπιον ηηρ Δπιηποπήρ διαγυνιζμοω.
12. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 12 μήνερ
13. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Δλληνική
14. Υπημαηοδόηηζη: Η ππομήθεια σπημαηοδοηείηαι απψ ηο Ππψγπαμμα
Γιαζςνοπιακήρ ςνεπγαζίαρ Interreg V-A "Δλλάδα-Βοςλγαπία", Κυδ. ΑΔΠ-231/6 με
κυδικψ έπγος 2017ΔΠ23160030 Η δαπάνη για ηην εν λψγυ ζωμβαζη βαπωνει ηην με
Κ.Α. : 30.7333.019 ζσεηική πίζηυζη ηος πποχπολογιζμοω ηος οικονομικοω έηοςρ 2018
και 2019 ηος Γήμος οςθλίος. σεηικέρ η ςπ’ απιθ. 231/2018 απψθαζη ηηρ
Οικονομικήρ Δπιηποπήρ για ηη διάθεζη ηηρ πίζηυζηρ (ανάλητη ςποσπέυζηρ) και η
βεβαίυζη ηος Πποφζηαμένος ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ, επί ηηρ ανυηέπυ απψθαζηρ
(ή ππψηαζηρ) ανάλητηρ ςποσπέυζηρ, για ηην ωπαπξη διαθέζιμος ποζοω και ηη
ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος άπθπος 4 ηος ΠΓ 80/2016
15. Δνζηάζειρ – πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: ε πεπίπηυζη πποζθςγήρ καηά
ππάξηρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ιζσωοςν οι διαηάξειρ ηος Βιβλίος ΙV (άπθπα 345 έυρ
374) ηος ν. 4412/2016, και ηο ςπ’απιθ. 39 Πποεδπικψ Γιάηαγμα (Π.Γ) (ΦΔΚ 64/04-052017/ηεωσορ Α) πεπί «Κανονιζμψρ εξέηαζηρ Πποδικαζηικϊν Πποζθςγϊν ενϊπιον ηηρ
Απσήρ Δξέηαζηρ Πποδικαζηικϊν Πποζθςγϊν(ΑΔΠΠ)» και ηο άπθπο 3.4
16. Η ζύμβαζη δεν εμπίπηει ζηη ζςμθωνία πεπί Γημοζίων ζςμβάζεων η οποία
κςπώθηκε από ηην Δλλάδα με ηο Ν. 2513/1997 (Α’ 139)
17. Γημοζιεύζειρ: Σο πλήπερ κείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ καηασυπήθηκε ζηο Κενηπικψ
Ηλεκηπονικψ Μηηπϊο Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ), ζηην ιζηοζελίδα ηηρ
αναθέηοςζαρ απσήρ ζηη διεωθςνζη (URL) : www.soufli.gr ζηην διαδπομή :
Πποκηπωξειρ
και
ζηη
διαδικηςακή
πωλη
ηος
Δ..Η.ΓΗ..
:
http://www.promitheus.gov.gr, ψπος έλαβε ςζηημικψ Απιθμψ : 79511 (για ημήμα 1) και
79512 (για ημήμα 2)
Πποκήπςξη (πεπίλητη ηηρ Γιακήπςξηρ) καηασυπήθηκε ζηο Κενηπικψ Ηλεκηπονικψ
Μηηπϊο Γημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΓΗ), ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ
ζηη διεωθςνζη (URL) : www.soufli.gr, δημοζιεωεηαι ζηον Δλληνικψ Σωπο ζε δωο
ημεπήζιερ και μια εβδομαδιαία εθημεπίδα ηος Νομοω Έβπος. Δπίζηρ, αναπηάηαι ζηο
διαδίκηςο ζηον ιζηψηοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
ΚΑΛΑΚΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

