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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Σ  Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 4412/2016 για την "Ανάθεση εργασίας κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης
(αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης - Συκεών, για λόγους
πυρασφάλειας και προστασίας", συνολικού προϋπολογισμού 74.396,28€ μαζί με το Φ.Π.Α.  

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1
Ταχ. Κωδ.  : 56625
Τηλέφωνο: 2310 679 141, 175, 172
Τηλεφαξ: 2310 679 141
Ε-mail: geogiou.xrysovalanto@n3. Syzefxis.gov.gr ,  oraiopoulou.vivi@n3. Syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr.

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση
διαδικτύου www. dimosneapolis-sykeon.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00 π.μ. και έως 14:00 μ.μ, από
το γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού και Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεωργίου
Χρυσοβαλάντω, Δουμανή Αρετή και Ωραιοπούλου Βασιλική και Τηλ: 2313313172,141, 175.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν χορηγείται στους
ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν στο Δήμο το ποσό των 5,00€

3. Κωδικός CPV:  77312000-0 «Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα»

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών,
οδός Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωαννου Μιχαήλ, Συκιές, Τ.Κ. 56625 την 28/02/2018, ημέρα Τε-
τάρτη ώρα από 09:30 π.μ. έως  10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επι-
τροπής διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγω ο διαγωνισμός αναβληθεί, θα διενεργηθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα. 

5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η
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ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6
της αναλυτικής διακήρυξης.

6. Εγγυήσεις : Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ενώ απαιτείται
εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4.1  της  αναλυτικής διακήρυξης.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων , τα
οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16.

8.Χρηματοδότηση: Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπηρεσίες είναι 74.396,28€ μαζί με
το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.35.7332.05: «Συντήρηση αδιαμόρφωτων χώρων πρασίνου» του
προϋπολογισμού εξόδων  οικονομικού έτους 2018.
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι για το σύνολο της αξίας των
υπηρεσιών. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 32139/ 28-08-2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
του Δήμου Νεάπολης  - Συκεών με αρ. ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001864405/28.08.2017.

10. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 365 ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6.2 της αναλυτικής
διακήρυξης.

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www. dimosneapolis-sykeon.gr και περίληψη στον
τύπο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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