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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640099-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ζευγολατιό: Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων
2020/S 255-640099
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βέλου - Βόχας Ν. Κορινθίας
Ταχ. διεύθυνση: Σπύρου Κοκκώνη 2
Πόλη: Ζευγολατιό Κορινθίας
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Ταχ. κωδικός: 200 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dkstamou@yahoo.gr
Τηλέφωνο: +30 2741-360512
Φαξ: +30 27410-53101
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.velovocha.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Προμήθεια και τοποθέτηση προκαλλιεργημένου υβριδικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Βέλου του Δήμου
Βέλου - Βόχας».

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
16150000 Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση προκαλλιεργημένου υβριδικού χλοοτάπητα με την
2

υποδομή του, εμβαδού 7.000 m , στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βέλο του Δήμου Βέλου - Βόχας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 16150000-1 και συμπληρωματικού CPV 43323000-3.
Α/Α - Περιγραφή - CPV:
1) προμήθεια και τοποθέτηση προκαλλιεργημένου υβριδικού χλοοτάπητα με την υποδομή του - 16150000-1
2) προμήθεια και τοποθέτηση υλικών άρδευσης - 43323000-3
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι
— το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 «Φιλόδημος ΙΙ», κατά το ποσό των 331 240,00
EUR, και
— από ιδίους πόρους κατά το ποσό του Φ.Π.Α., ήτοι 79 497,60 EUR.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. 61.7135.01, με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Βέλου - Βόχας Ν. Κορινθίας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση προκαλλιεργημένου υβριδικού χλοοτάπητα με την
υποδομή του, εμβαδού 7.000 m2, στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βέλο του Δήμου Βέλου - Βόχας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 16150000-1 και συμπληρωματικού CPV 43323000-3.
Α/Α - Περιγραφή - CPV:
1) προμήθεια και τοποθέτηση προκαλλιεργημένου υβριδικού χλοοτάπητα με την υποδομή του - 16150000-1
2) προμήθεια και τοποθέτηση υλικών άρδευσης - 43323000-3
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι
— το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055 «Φιλόδημος ΙΙ», κατά το ποσό των 331 240,00
EUR, και
— από ιδίους πόρους κατά το ποσό του Φ.Π.Α., ήτοι 79 497,60 EUR.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. 61.7135.01, με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Άρθρο 2.1.3) διακήρυξης.
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/02/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/02/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Ελέγχου Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/12/2020
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