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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

1.

ΑΔΑ:
ΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC AMEA – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ »
CPV: 45215200-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
ΚΑ:15/7341.0006

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΣΠΑ κατά 24.800,00€ &
Ίδιοι Πόροι 35.200,00€
MIS: 5037433

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:

04/6-6-2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117, του άρτρου
6, παρ.3 & παρ.8, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ.30 και το άρθρο 95, παρ.2α του
Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, στο σύνολο των ειδών του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC AMEA – ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο αφορά τις κάτωθι κατηγορίες εργασιών:
 κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» με προϋπολογισμό 21.466,97 ευρώ (δαπάνη
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 15%), μη συμπερ. Αναθεώρησης και
Φ.Π.Α. 24%.
 κατηγορία εργασιών «Η/Μ» με προϋπολογισμό 24.887,94 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.
και Ο.Ε. 18% και Απρόβλεπτα 9%), μη συμπερ. Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης (συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsinidrapetsona.gr
3. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα,
10:00π.μ.
4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής
προσφοράς, όπως παράγεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-www.keratsinidrapetsona.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΑΔΑ: ΨΤΕΒΩΕΣ-ΥΦΡ
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Σ.Δ.Σ.1, 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 της παρ. 1ε και 3β του
άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Αναλυτικότερα συμμετέχουν:
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και για έργα κατηγορίας Η/Μ.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ.
6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016.
7. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δυο (2) μήνες.
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
9.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τους Οικονομικούς Φορείς.

10. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016
11. Το έργο χρηματοδοτείται με ποσό 24.800,00€ από ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό 35.200,00 € από
ιδίους πόρους του Δήμου.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερατσινίου.
1

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.
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13. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Κερατσίνι, 16/09/2020
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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