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ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΤ
ΤΒΡΙΔΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΕΛΟΤ»
(AΔΑΜ Διακήρυξησ: 20PROC007949447/29-12-2020)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ
προκθρφςςει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει χαμθλότερθσ τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων
που αναλφονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και για τθν ανάδειξθ προμθκευτι τθσ Δθμόςιασ φμβαςθσ για τθν
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΤ ΤΒΡΙΔΙΚΟΤ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΒΕΛΟΤ».
Η παροφςα ςφμβαςη αποτελείται από τα κάτωθι είδη :
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV
1

Προμικεια και τοποκζτθςθ προκαλλιεργθμζνου
υβριδικοφ χλοοτάπθτα με τθν υποδομι του

16150000-1

2

Προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν άρδευςθσ

43323000-3

1) Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ - Κωδικόσ CPV:
Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
Οδόσ: Γ. Παπανδρζου-Σαχ.Κωδ.: 20006-Σθλ.: 2741360512
E-mail: katsimalisv@vochas.gov.gr- Ιςτοςελίδα: www.velovocha.gr
2) Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
του Διμου www.velovocha.gr
3) Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ επίδοςθ αντιπροςφορϊν, εναλλακτικϊν προςφορϊν και ςε
περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4) Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί όςοι νόμιμα κατζχουν τθν άδεια για άςκθςθ
δραςτθριότθτασ ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ, και να δφνανται να παρζχουν εχζγγυα
άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
5) Τποβολή προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(ΕΗΔΗ).






Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των προςφορών ορίηεται τθν Δευτζρα 24-05 2021 (24-05-2021)
και ώρα 13:00.
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), ςε θμερομθνία και ϊρα που κα κοινοποιθκεί μζςα από τθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα.
Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορϊν (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ): τθν 28η Μαΐου 2021 (28-05-2021)
θμζρα Δευτζρα και ώρα 10.00π.μ.
Α/Α διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ: 101477
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ
ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα.
6) Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ
για διάςτθμα 8 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
7 Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι.
8) Χρηματοδότηςη: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι
 το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ-ΠΔΕ ΑΕ 055 «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» κατά το ποςό των 331.240,00€
και
 από Ιδίουσ Πόρουσ κατά το ποςό του Φ.Π.Α., ιτοι 79.497,60€.
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν Κ.Α. 61.7135.01 με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του
οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα.
9) Διάρκεια φμβαςησ: Από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και για ζξι (6) μινεσ.
10) Εγγυήςεισ: Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Π.Α. και θ εγγφθςθ
καλι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ για τα προςφερόμενα είδθ, χωρίσ το
ΦΠΑ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ
τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν από τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ,
ποςοςτοφ ίςου με το 3% τθσ ςυμβατικισ αξίασ αυτοφ χωρίσ ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι εκδίδεται από τουσ
φορείσ που ορίηονται ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ παροφςασ και κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ πλζον δφο (2) μθνϊν.
12) Προδικαςτική Προςφυγή: Προςφυγι μπορεί να υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016,
όπωσ ιςχφει.
14) Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. (www.promitheus.gov.gr),
ςτισ εφθμερίδεσ και ςτο portal του Διμου www.velovocha.gr
15)Πληροφορίεσ προσ αλλαγή: Ακυρϊνει το άρκρο 1 τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων που αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ διακιρυξθσ με αρικμό πρωτοκόλλου 10977/29.12.2020 και ΑΔΑΜ 20PROC007949447 2020-12-29 με τθν
οποία ο Διμοσ Βζλου Βόχασ προκιρυξε ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων ςχετικά με τθν
«Προμικεια και τοποκζτθςθ προκαλλιεργθμζνου υβριδικοφ χλοοτάπθτα ςτο ακλθτικό κζντρο Βζλου», κατά το
μζροσ μόνον με το οποίο απαιτείται ο παραγωγόσ του υβριδικοφ χλοοτάπθτα να διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ
του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα πιςτοποιθτικό ISO 50001 και ISO 39001.

Ο Δήμαρχοσ Βζλου Βόχασ

Αννίβασ Παπακυριάκοσ
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