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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Θήρας
Ταχ. διεύθυνση: Φηρά Σαντορίνης
Πόλη: Θήρα
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
Ταχ. κωδικός: 84700
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Θήρας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@thira.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2286360191
Φαξ: +30 2286360188
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.thira.gov.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.eprocurement.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 Αντικατάσταση Κουφωμάτων σε σχολικά κτήρια Δήμου Θήρας
Αριθμός αναφοράς: 100271

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44221000 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, σιδεριών ασφαλείας και
μαρμαροποδιών/μπαλκονοποδιων καθώς και τις εργασίες που συνοδεύουν αυτά.
Όλα τα υπό προμήθεια, προϊόντα θα είναι καινούργια, άριστης κατασκευής και λειτουργικότητας σύμφωνα με τις
δοθείσες προδιαγραφές ενώ θα παραδοθούν βαμμένα κι εγκατεστημένα μετά των εξαρτημάτων λειτουργίας τους
(μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριές κοκ).
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι σχολείων του Δήμου Θήρας:
1. Νηπιαγωγείο Φηρών
2. Νηπιαγωγείο Οίας
3. Δημοτικό Σχολείο Φηρών
4. Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου
5. Γυμνάσιο Εμπορείου
6. Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς (παλαιό Γυμνάσιο)
7. Νηπιαγωγείο Πύργου
8. Νηπιαγωγείο Έξω Γωνιάς
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 383 870.90 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45341000 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
44911100 Μάρμαρο
45453000 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:

20PROC007574825 2020-11-02

3/6

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, σιδεριών ασφαλείας και
μαρμαροποδιών/μπαλκονοποδιων καθώς και τις εργασίες που συνοδεύουν αυτά, σε σχολεία του Δήμου.
Όλα τα υπό προμήθεια, προϊόντα θα είναι καινούργια, άριστης κατασκευής και λειτουργικότητας σύμφωνα με τις
δοθείσες προδιαγραφές ενώ θα παραδοθούν βαμμένα κι εγκατεστημένα μετά των εξαρτημάτων λειτουργίας τους
(μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριές κοκ).
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι όχι μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, αλλά και η
αύξηση της αίσθησης ασφάλειας και προστασίας των μαθητών – δασκάλων – καθηγητών.
Συγκεκριμένα η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των κάτωθι σχολείων του Δήμου Θήρας:
1. Νηπιαγωγείο Φηρών
2. Νηπιαγωγείο Οίας
3. Δημοτικό Σχολείο Φηρών
4. Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου
5. Γυμνάσιο Εμπορείου
6. Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς (παλαιό Γυμνάσιο)
7. Νηπιαγωγείο Πύργου
8. Νηπιαγωγείο Έξω Γωνιάς
Η παραπάνω προμήθεια χωρίζεται σε τρεις (3) ομάδες υλικών και μια (1) ομάδα εργασιών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη»
45341000-9 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
44911100-0 Μάρμαρα
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
Ομάδα 1 : «Κουφώματα», εκτιμώμενης αξίας 342.009,50€ πλέον ΦΠΑ 82.082,28€
Ομάδα 2 : «Σιδεριές», εκτιμώμενης αξίας 10.176,00€ πλέον ΦΠΑ 2.442,24€
Ομάδα 3 : «Ποδιές μαρμάρου», εκτιμώμενης αξίας 10.057,50€ πλέον ΦΠΑ 2.413,80€
Ομάδα 4 : «Εργασίες», εκτιμώμενης αξίας 21.627,90€ πλέον ΦΠΑ 5.190,70€
Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των Ομάδων.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 383 870.90 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

II.2.10)

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

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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Στην σύμβαση προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού 23.766,40 άνευ ΦΠΑ το οποίο κατανέμεται ανά ομάδα
ως εξής:
Ομάδα: 1 Αρχικό ποσό: 321.409,50 € Ποσό προαίρεσης: 20.600,00 €
Ομάδα: 2 Αρχικό ποσό: 9.540,00 € Ποσό προαίρεσης: 636,00 €
Ομάδα: 3 Αρχικό ποσό: 9.325,50 € Ποσό προαίρεσης: 732,00 €
Ομάδα: 4 Αρχικό ποσό: 19.829,50 € Ποσό προαίρεσης: 1.798,40 €
Σύνολο Αρχικό Ποσό: 360.104,50 € Ποσό Προαίρεσης: 23.766,40 €
Τα ποσά της προαίρεσης αφορούν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα κουφωμάτων, σιδεριών και μαρμαροποδιών
που μπορεί να χρειαστούν, καθώς και τις συνοδές εργασίες αυτών.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα.
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.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού.

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

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

Είδος διαδικασίας
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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: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/12/2020
Τοπική ώρα: 17:00

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.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/12/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:30 π.μ..

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
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα
345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος
Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» .

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/11/2020
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