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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 86/2016 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια του υποέργου: «Ειδικές Εκθετικές
Κατασκευές και Προθήκες» στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών
Τεχνών του Αιγαίου», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 130.036,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
17%) σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 10/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου.
Στόχος της δράσης είναι η προμήθεια ειδικών εκθετικών κατασκευών και προθηκών, σύμφωνα με το
μουσειολογικό πρόγραμμα για την έκθεση του Μ.Ν.Ν.Τ.Α.












Ο διαγωνισμός με Α/Α συστήματος 26950 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ww.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05-09-2016 και ώρα 07:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-09-2016 και ώρα 15:00
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι, 23-09- 2016 και ώρα 10:00 πμ
Η παρούσα διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής παρέχεται μέσω διαδικτύου στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου http://www.islandofsamos.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επίσης
το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της υπ΄αριθ 11389/93 απόφασης του
ΥΠΕΣ(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
καθώς και του Ν. 4281/2014.
Περισσότερες πληροφορίες των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της παροχής υπηρεσιών
δίνονται από τα γραφεία του Δήμου (πλατεία Δημαρχείου, Σάμος) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Αρμόδιοι υπάλληλοι : κ. Μαχαίρας Ευάγγελος, Χατζηηλίας
Χρήστος, τηλ. 2273353531, 2273353521, e-mail: kkes@otenet.gr και dimastvatheos@hotmail.gr
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
iii. Συνεταιρισμοί
iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστημα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της
ένωσης ή της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής
τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο του έργου ορίζεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων διακόσια είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 2.222,84 €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.







Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης, σε περίπτωση παράτασης του έργου πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας, θα παραταθεί
αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις ΠΔΕ ΣΑΕΠ (Ε0118) με ενάριθμο κωδικό 2012ΣΕ01180005
στο πλαίσιο του έργου «Μουσείο Ναυπηγικών και ναυτικών τεχνών του Αιγαίου» με κωδικό MIS 372978 το
οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ μέσω του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του Υπουργείου Οικονομίας ,Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3548/2008, του Ν. 3801/09 και της 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης.
Σάμος 01 -08-2016
Ο Δήμαρχος Σάμου

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

