
  

                                                                                    

              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        

 

Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1, 

Τ.Κ: 29100, Ζάκυνθος 

Πληροφορίες : Τουρίκης Διονύσιος 

Τηλ. : 2695361330-331-332 

 Fax : 2695361330 

e-mail     

 

Ζάκυνθος   07 / 04 / 2017 

 

Αριθ. Πρωτ:  8457 

 

Ενέργεια : Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

Υλικού για συντήρηση ηλεκτρολογικών  

Εγκαταστάσεων Δήμου Ζακύνθου 2017-

2018 

Προϋπολογισμός: 70.000,00 €  

Κ.Α: 20.6662.007 

Χρηματ/ση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

     

Αριθ. Μελέτης :  -23- / 2017 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 

ηλεκτρολογικού Υλικού για συντήρηση ηλεκτρολογικών  Εγκαταστάσεων Δήμου Ζακύνθου 

2017-2018, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ζακύνθου 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πλατεία Σολωμού 1 

Ταχ.Κωδ.:29100 

Τηλ.:2695361330-331-332 

Telefax: 2695361330 

E-mail: dimoszak@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: http://zakynthos.gov.gr/ 

Κωδικός NUTS: GR221 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στη διεύθυνση διαδικτύου http://zakynthos.gov.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών Προϋπολογισμού 

και Λογιστηρίου, γραφείο 5, Ά όροφος, Κεντρικό Δημαρχείο Ζακύνθου, Πλατεία Σολωμού 

1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

3. Κωδικός CPV: [31681410-0]–(Ηλεκτρολογικό υλικό) 

                          

http://zakynthos.gov.gr/
http://zakynthos.gov.gr/
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR221 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα ενέργεια αφορά την προμήθεια σε 

ηλεκτρολογικά  υλικά που χρησιμοποιούνται από τα αρμόδια συνεργεία του Δ. Ζακύνθου για 

διάφορες εργασίες επισκευών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου, είτε στο δίκτυο 

φωτισμού, είτε στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των δημοτικών κτιρίων, είτε σε άλλες 

παρεμφερείς εγκαταστάσεις συνολικής δαπάνης 70.000,00 € με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου.   

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: απαγόρευση 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: διάρκεια σύμβασης 12 μηνών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται πάνω στην προμήθεια ηλεκτρολογικού 

Υλικού για συντήρηση ηλεκτρολογικών  Εγκαταστάσεων και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 

μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

4. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η 

Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

5. Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς 

να είναι σε θέση να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα για την αποφυγή 

μεγάλου διοικητικού, διαχειριστικού κόστους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

 

10. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 19-04-2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός 

θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο Πλατεία Σολωμού 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, 

η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 

άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Επίσης οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στη Δ/νση: Δήμος Ζακύνθου, Πλ. 

Σολωμού 1 Ζάκυνθος, ΤΚ 29100, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση 

ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή 

ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. 

Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.  

 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 για 

τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης 

μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο Δήμος θα απευθύνει ερώτημα 

προς τους συμμετέχοντες, αν αποδέχονται τη παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 20.6662.007 κατά 70.000,00 € 

(Ίδιοι πόροι) του προϋπολογισμού 2017 - 2018 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 55/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (Γ136 πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί 

της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 

στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 

 

14. Ενστάσεις: Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθ. 9/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, 

χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης 

αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 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. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://zakynthos.gov.gr/ 

 

16. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 

 

      

 O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                            Κολοκοτσάς Παύλος 

http://zakynthos.gov.gr/
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