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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο Δήμος Χαϊδαρίου
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»
Α.Μ. : 11/2021
(CPV: 45316110-9)
Εκτιμώμενης αξίας Ευρώ 176.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
-Ο Προϋπολογισμός της υπ. αρ. 11/2021 μελέτης του έργου αναλύεται ως εξής :
- Δαπάνη Εργασιών :104.396,25 €
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 18.791,33 €
-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 18.478,14 €
- Πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού 336,50 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.
4412/2016.
- Εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ. 336,49 €
- Φ.Π.Α. 24% : 34.161,29 €
Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: 176.500,00 €
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 και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.haidari.gr →ΝΕΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ αναρτάται σχετική ενημέρωση με
αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον
ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος
Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων .
Πληροφορίες : Πεφάνη Άννα στα τηλέφωνα : 2132047279, 2132047280, Email texniki@haidari.gr
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η, 31/5/2022, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο
ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η, 3/6/2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας : ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις
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
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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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους δύο
χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών (2.846,77) και με ισχύ έως
30/4/2023.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν
απορρίπτεται ως μη κανονική
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Ο
προϋπολογισμός
της
παρούσας
μελέτης
ανέρχεται
στο
ποσό
των 176.500,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με ΚΑΕ :
9789.03.006 κατά το ποσό των 176.500,00 € .Για το εν λόγω έργο έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια η
η υπ.αρ.πρωτ.:1550/03-01-2022ΑΔΑ(Ψ7ΚΩ7Λ7-9ΑΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το έργο είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 στον Κ.Α. : 30.7335.0003
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου, με
το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης επέχει θέση ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την υπ’ αρ. πρωτ.
18029/04.04.2022 Αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ.
17639/01.04.2022(ΑΔΑ 6Χ9ΒΩΗ3-7ΜΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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