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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Προκθρφςςει ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ για «Προμήθεια εξοπλιςμοφ για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών
Δήμου Μεγαρζων» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ με Κωδικό ΟΠ 5033760, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016.
1. Αναθζτουςα Αρχή: ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Διεφκυνςθ: Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκθ, Μζγαρα
Τθλζφωνο: 2296081905
2. Σίτλοσ: «Προμήθεια εξοπλιςμοφ για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών Δήμου Μεγαρζων» ςτο πλαίςιο
τησ Πράξησ με Κωδικό ΟΠ 5033760
Περιγραφή – αντικείμενο τησ ςφμβαςησ: Με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια εξοπλιςμοφ επίπλων,
θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, θλεκτρολογικοφ υλικοφ, εξοπλιςμοφ εςτίαςθσ, ιατρικοφ εξοπλιςμοφ, κλιματιςτικϊν,
ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ και εξοπλιςμοφ βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ
Κοινωνικισ Προςταςίασ, Παιδείασ, Απαςχόλθςθσ, Πολιτιςμοφ και Τουριςμοφ, του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» και τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Δ. Μεγαρζων (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ).
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα/ομάδεσ:
ΟΜΑΔΑ 1: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ, εκτιμώμενησ αξίασ 11.845,62 ευρώ πλζον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΕΤΗ, εκτιμώμενησ αξίασ 16.962,42 ευρώ πλζον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, εκτιμώμενησ
αξίασ 14.874,22 ευρώ πλζον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΣΙΑΗ, εκτιμώμενησ αξίασ 717,53 ευρώ πλζον ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, εκτιμώμενησ αξίασ 11.819,35 ευρώ πλζον ΦΠΑ
Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ή το ςφνολο των τμημάτων/ομάδων τθσ προμικειασ. Ο μζγιςτοσ
αρικμόσ τμθμάτων/ομάδων που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςτο ςφνολο των τμθμάτων.
3. Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 30100000-0, 30000000-9 /39100000-3, 39700000-9/39100000-3, 37000000-8/39220000-0
/33000000-0, 33100000-0
4. υνολικόσ προχπολογιςμόσ: Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 69.601,73 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 56.219,14 € , ΦΠΑ 24%: 13.252,59 € και ΦΠΑ 13%:
130,00 €).
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5. Διάρκεια ςφμβαςησ: Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για τρεισ (3) μήνεσ
6. Απαιτοφμενεσ εγγυήςεισ: Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
7. Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Περιφζρεια Αττικισ ,
Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851. Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 00.6737.0002, 00.6737.0003,
60.6631.0001, 60.6661.0002, 60.7133.0003, 60.7134.0003, 60.7135.0002, ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ
του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα.
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ.
ζργου 2019ΕΠ08510097) Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υπό ζργο Νο 1 τθσ Πράξθσ: «Προμικεια εξοπλιςμοφ
για τθ λειτουργία των κοινωνικϊν δομϊν Διμου Μεγαρζων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Αττικι 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3131/29-10-2019 τθσ ΕΥΔΕΠ
Περιφζρειασ Αττικισ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5033760. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ.
8. Διάθεςη εγγράφων –ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: Το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται
αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μεγάρων και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ: https://www.megara.gr
όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ κακϊσ και ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr ).
9. Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολήσ των προςφορών: Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν
προκεςμία που είναι θ Δευτζρα 07/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,
είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι,
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι.
10. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών: εννζα (9) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
11. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ:
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και,
ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
12. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ
13. Ενςτάςεισ : Σφμφωνα με το άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ.
14. Όλεσ οι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και οι χϊροι παράδοςθσ περιλαμβάνονται ςτθν διακιρυξθ του
διαγωνιςμοφ.
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