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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος ΠΡΕΣΠΩΝ
Προκηρύσσει,
ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 315.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 183.318,59 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.997,35 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.447,39 €, που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) : 60.967,74 €
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2017ΕΠ04100009) και
είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑ: 64.7336.02 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ελληνικό τύπο και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.prespes.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η
επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία
προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος
του αντικειμένου σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού
δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 120 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (με συστημικό αριθμό 90433) www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η/07/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η/07/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα
ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της
αναλυτικής διακήρυξης) στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 100 του ν.3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 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).
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% και
ανέρχεται στο ποσό των #5.080,65€# πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2
της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η έγκριση Ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης έγινε με τις αποφάσεις: α)την ΑΑΥ
95/11-04-2018 με αρ. πρωτ. 929/11-04-2018 απόφαση (ΑΔΑΜ: 18REQ003601574, ΑΔΑ: 6Ν1ΓΩΞ8-03Φ) και
β)Α.Α.Υ. 93/16-03-2020 με αρ. πρωτ. 803/16-03-2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΙΖΑΩΞ8-Ζ61) (σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4 του π.δ 80/2016).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Δήμου Πρεσπών www.prespes.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 2η/07/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/07/2020.
Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Λιναρά Ζαχαρούλα κατά
τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2385351321, fax επικοινωνίας 2385051436)

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Πασχαλίδης

