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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 216.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ(24%)

Ο Δήμος Πύργου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου με τίτλο:
«METΡΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»
ΑΡ. ΜΕΛ. 68/2018
CPV: 45233161-5
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 267.840,00€ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση)
1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Πύργου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού)
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633 (Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ)
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου: EL633 (ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ)
Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Πύργου
Διεύθυνση: Αγ, Σπυρίδωνος 31, Τ.Κ. 27 131, Πύργος
Πληροφορίες: κ.Τσίκας Άγγελος - κ. Μίχος Νεκτάριος.
e-mail.: texypirgou@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 2621025383, 2621031978
Fax: 2621031978
2.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Προσφέρεται ελεύθερη και πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr καθώς και στη σελίδα του Δήμου Πύργου www.cityofpyrgos.gr
3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
Διαδικασία Ανάθεσης: Aνοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνα βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν. 4412/16
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
17/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
23/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.
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 ως εξής :
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Φάκελοι Προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται παραπάνω σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο
προσφοράς θα περιέχονται:
α) ένας(υπό) φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και
β) ένας(υπό) φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική προσφορά”
Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑii
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).
Ειδικότερα για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν
μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εργοληπτικών
επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στην ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .
Εγγύηση Συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/16,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων
είκοσι ευρώ(4.320,00€)
Χρόνος Ισχύος των Προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΕΝΝΕΑ (9) μηνώνiii, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Χρηματοδότηση Έργου
Το έργο χρηματοδοτείται από «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ
0552017ΣΕ05500010

Δεν προβλέπεται χορήγηση Προκαταβολής.
Δεν προβλέπεται χορήγηση πριμ.
Προθεσμία Εκτέλεσης
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή και την
ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.
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Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
Διαδικασίες Προσφυγής
Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσμίας (α) δέκα (10) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή
τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του δημοσίου κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του Ν4412/2016 (άρθρα 345-374)
Λοιπές Πληροφορίες:
Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (Σ.Δ.Σ.)
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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