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ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ
1. Ο Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δηαθεξχζζεη ηε κε «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.
4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
«ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ», Α.Μ. 55/2021, κε πξνυπνινγηζκφ 300.000,00
Επξψ (πεξηιακβάλεη ΓΕ & ΟΕ 18%, απξφβιεπηα 15%, απνινγηζηηθά (ΑΕΚΚ θιπ), ΓΕ & ΟΕ
απνινγηζηηθψλ 18%, αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α 24%.).Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο θαηεγνξία
εξγαζηψλ: Νηθοδοκηθά θαη Νδοποηία κε CPV 45233260-9 θαη ζα εθηειεζηεί ζε 12 κήλες
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
2. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέρεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε
ζηελ
ειεθηξνληθή
πχιε
www.promitheus.gov.gr
θαη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 213 2004511, Fax επηθνηλσλίαο 213 2004529, αξκφδηνη ππάιιεινη
γηα επηθνηλσλία θα. ηπιηαλή Κνπινπκπέξε θαη θνο Γεψξγηνο Παπαγεσξγίνπ.
Εθ΄ φζνλ έρεη δεηεζεί εγθαίξσο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ήηνη έσο ηελ 06/12/2021, ν
Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 09/12/2021.
3. Νη προζθορές
σποβάιιοληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κέτρη ηελ Ρρίηε 14/12/2021 θαη
ώρα 10:00 θαη ε ειεθηροληθή αποζθράγηζε ηωλ προζθορώλ ορίδεηαη ε Ξέκπηε
16/12/2021 θαη ώρα 10:00. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην
άξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/2016. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά,
δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ, δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Απαηηείηαη εγγσεηηθή ζσκκεηοτής, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 4.838,00 € θαη ν τρόλος ηζτύος ηες είλαη κέτρη 13/11/2022.
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί α) εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε
θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Ε.Ε.Π., πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαηεγνξία θαη ηάμε ηνπ
έξγνπ, ήηνη: ΝΓΝΞΝΗΦΑΠ: 1 πηστίο ΚΔΘ Α θαη ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ: 1 πηστίο ΚΔΘ Β ή 2
πηστία ΚΔΘ Α, β) Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ
Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία
γηα ηηο Δεκφζηεο πκβάζεηο (.Δ..) ή έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε
ηελ ΄Ελσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5. Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ ζα είλαη δέθα (10) κήλες απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ κε ην πνζφ ησλ 1.000,00 € απφ ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ γηα ην έηνο
2021, 299.000,00 € απφ ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ γηα ην έηνο 2022, ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε
ΚΑ.30.7321.08.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Αγίαο
Παξαζθεπήο.
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