Κέα 12/02/2013
Αρ. Πρωτ. 522

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Πρόσκληση, με κριτήριο κατακύρωσης τη
συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια
ενός μεταχειρισμένου ερπιστριοφόρου
φορτωτή.

Ο Δήμαρχος Κέας διενεργεί διαγωνισμό για την απευθείας ανάθεση με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια του παραπάνω
μηχανήματος έργου, προϋπολογισθείσας αξίας 12.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%
2.760,00 ευρώ, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 14.760,00 ευρώ.
Η παραπάνω αξία περιλαμβάνεται ως πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του
Δήμου, Οικ. Έτους 2013, με Κ.Α. 30.7131.0001 και είναι διαθέσιμη για το έτος
2013 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνονται στο
τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων) που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Κέας, την
18/02/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00μμ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς
και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά στην
παρακάτω διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑ
Τ.Κ. 84002
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στο Δήμο Κέας (αρμόδιο γραφείο) λήγει
στις 18/02/2013 και ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η προθεσμία για την παραλαβή από το Δήμο των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, δηλαδή την 15/02/2013 και ώρα 15:00.
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Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Δήμο εκπρόθεσμα ή
κατατίθενται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ’ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσμες.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Δήμο Κέας, Ταχ. Δ/νση : Ιουλίδα Κέας, 84002. Αρμόδιος υπάλληλος :
Δεμένεγα Δήμητρα. Τηλέφωνο 2288360015, FAX 2288360012
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών
και τους όρους της διακήρυξης, καθώς και συμπληρωματικά έγγραφα που τυχόν
ζητηθούν γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την 15/02/2013 (μία
ημέρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας).
.
Ο Δήμαρχος Κέας
Δεμένεγας Αντώνιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των
προσφορών, χωρίζονται στους παρακάτω πίνακες σε δύο ομάδες, με την αντίστοιχη
βαθμολογία :
Α΄ ΟΜΑΔΑ :
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας –Συντελεστής Βαρύτητας 70%
Α/Α
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΣ
Ποιότητα του μηχανήματος με βάση τις τεχνικές
0,25
προδιαγραφές της διακήρυξης: υλικά, εξοπλισμός, κλπ.
2.
Τεχνική αξία και αποδοτικότητα του μηχανήματος: ισχύς
0,25
κινητήρα, διαστάσεις κάδου κλπ
3.
Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά: συστήματα
0,20
χειρισμών, άνεση καμπίνας χειριστού, φθορές, οξειδώσεις
κλπ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ
0,70
Β΄ ΟΜΑΔΑ : Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης- Συντελεστής Βαρύτητας 30%
Α/Α
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Χρόνος παράδοσης του μηχανήματος

Χρόνος εγγύηση καλής λειτουργίας που θα καλύπτεται με
εγγυητική επιστολή τραπέζης
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ
2.

ΒΑΘΜΟΣ
0,10
0,20
0,30

Σταθμισμένη βαθμολογία κριτηρίου κάθε ομάδας, καλείται το γινόμενο της
βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού (Α1, Α2 …Β1, Β2…) πολλαπλασιασμένο με τον
αντίστοιχο ειδικό συντελεστή βαρύτητάς του (Ε.Σ.Β.).
Συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο ομάδων.
Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο της
Οικονομικής Προσφοράς, προς τη Συνολική της Βαθμολογία.
Λ=

Τιμή προσφοράς
Σταθμισμένη Βαθμολογία ( σύνολο Α΄+ Β΄ ομάδας)
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