ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ"
Ταχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 30, Νέα Αλικαρνασσος,
ΤΚ 71601, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 344094
Φαξ: 2810 344094
E-mail: zoodohos@otenet.gr
Ηράκλειο, 21-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 301

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», προκηρύσσει ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της σύμβασης, προυπολογισμού:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΤΕΜ.

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (24%)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΟΧΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΥΠΟΥ MINI BUS
14ΘΕΣΙΟ MΕ 1 ΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΜΕΑ
ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ

84.500,00€

2,00

169.000,00€

40.560,00€

209.560,00€

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της πράξης «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για
την ενίσχυση: Α) του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό-ΔΑΔ και Β) του Κέντρου Εκπαίδευσης
Αγωγής και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ– Προμήθεια
Οχημάτων»», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020», και έχει
λάβει κωδικό MIS 5034548, με βάση την υπ΄αριθμ. πρωτ. 663/ 05.02.2019 Απόφαση Ένταξης του
Περιφερειάρχη Κρήτης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00210017 της Περιφέρειας Κρήτης.
Κωδικός CPV: 34114300-2 –Οχήματα κοινωνικής πρόνοιας
Διάρκεια του έργου: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Τόπος Παράδοσης: Μικράς Ασίας 30, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
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Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 18/12/2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας και το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
ευρώ (€3.380,00). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες Προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα
(9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την Πέμπτη 19/12/2019 και ώρα 10:00
π.μ.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82088,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε
άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και την
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):: www.zoodohos.com στη διαδρομή: ►
ΝΕΑ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην
Αναθέτουσα Αρχή (κ. Τζαμούση Χρήστο, τηλ. 2810344094, φαξ 2810344094, mail:
zoodohos@otenet.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 μμ.
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