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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΔΗΜΟ ΑΜΟΤ

Αριθ. Πρωτ. : 12088

άμος, Σ.Κ. 831 00
Σηλ.: 22733 50101
Fax: 22730 24401

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Γήμορ άμος, πποκηπύζζει ηην με ανοισηή διαδικαζία ζύμθυνα με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/2016
επιλογή αναδόσος για ηην καηαζκεςή ηος έπγος «ΕΠΙΚΕΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΤΛΕΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΕΙ», με πποϋπολογιζμό 132.991,45 ΔΤΡΩ (μη
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 17%). Σο έπγο καηαηάζζεηαι ζηον Κώδικα ηος Κοινού Λεξιλογίος Γημοζίυν
ςμβάζευν (CPV) : 45214210-5 (Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για ζσολεία Α’ Βάθμιαρ εκπαίδεςζηρ).
Α/Α
ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΟ
1
Γαπάνη επγαζιών
98.004,00
2
ΓΔ & ΟΔ 18%
17.640,72
3
Αππόβλεπηα
17.346,71
4
Ππόβλετη αναθεώπηζηρ
0,02
5
ΦΠΑ 17%
22.608,55
2. Υρημαηοδόηηζη : Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από Πιζηώζειρ Π.Γ.Δ. ηος Τποςπγείος Δζυηεπικών (ΑΔ 055
Κυδ. 055 2017Δ05500010) και είναι ενηαγμένο ζηο ππόγπαμμα «ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ». Έσει εγγπαθεί πίζηυζη για
ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ δαπάνηρ ηος έπγος ζηον Κ.Α. 30.7321.0003 ηος Γήμος και έσει εκδοθεί η ΑΑΤΔΡΓ 26 –
29.3.2019 (ΑΓΑ ΩΥΗΩ1Κ-6ΤΦ) απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ.
3. Παραλαβή εγγράθων ζύμβαζης – Επικοινωνία : Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηυν
εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ ζηα γπαθεία ηος αναθέηονηα θοπέα καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ.
Πποζθέπεηαι ελεύθεπη, πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ από ηη
Γεςηέπα 17 Ιοςνίος 2019 ζηον ειδικό, δημόζια πποζβάζιμο σώπο «ηλεκηπονικοί διαγυνιζμοί» ηηρ πύληρ
www.promitheus.gov.gr, καθώρ και ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος άμος (www.islandofsamos.gr).
Πληποθοπίερ παπέσονηαι από ηη Γ/νζη Σεσνικών Τπηπεζιών ηος Γήμος άμος (Γεπβενακίυν & Α. Αλέξη
ορ
Γιοικηηήπιο 1 όποθορ άμορ 83100) ζηο ηηλέθυνο 2273353534 απμόδιορ ςπάλληλορ κ. Καπαγευπγίος
Κυν/νορ, ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ (fax επικοινυνίαρ: 22730 27521).
4. Ηλεκηρονική σποβολή προζθορών : Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ μέχρι την 16η
Ιουλίου 2019, ημέρα Σρίτη και ώρα 10.00 σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΗΔΗ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 18η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου άμου
(Δερβενακίων & Α. Αλέξη Διοικητήριο 1ος όροφος άμος).
5. Σρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς : Σο έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική φόρμα του υποσυστήματος.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2. (α) και το άρθρο 126 του Ν. 4412/2016.
6. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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7. Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και
είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαικού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη .Δ.. 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 Ι της ως άνω υμφωνίας, 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.
Δεν απαιτείται από τους ομίλους οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς. ε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο, η
νομική του μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για τον όμιλο (π.χ. κοινοπραξία).
8. Κριτήρια επιλογής : Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και
την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.
9. Εγγύηση συμμετοχής : Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής σε ποσοστό 2% επί του προυπολογισμού του
έργου χωρίς ΥΠΑ, ύψους 2.659,82 εςπώ. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 15 / 2 /2020.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
11. Προθεσμία περάτωσης του έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ
(8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Προκαταβολές : Πποβλέπεηαι η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ ζηον Ανάδοσο ζύμθυνα με ηα ακόλοςθα :
Α) έυρ πένηε ηοιρ εκαηό (5%) ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ συπίρ αναθεώπηζη και ΦΠΑ για δαπάνερ ππώηυν
εγκαηαζηάζευν, μελέηερ και έξοδα εκκίνηζηρ ηος έπγος.
Β) έυρ δέκα ηοιρ εκαηό (10%) ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ συπίρ αναθεώπηζη και ΦΠΑ ππομήθειαρ ςλικών ή
μησανημάηυν πος ππόκειηαι να εγκαηαζηαθούν ή να ενζυμαηυθούν ζηο έπγο.
Για ηη σοπήγηζη ηηρ πποκαηαβολήρ απαιηείηαι η πποζκόμιζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ πποκαηαβολήρ πος θα
καλύπηει ηη διαθοπά μεηαξύ ηος ποζού ηηρ εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ και ηος ποζού ηηρ καηαβαλλόμενηρ
πποκαηαβολήρ
13. Προσφορές : Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
14. Κατακύρωση δημοπρασίας : Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου άμου.
15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Η Ελληνική γλώσσα.
άμος, 10 / 6 / 2019
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΜΟΤ
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