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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων για το έργο:

¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Α 3/2021¨ προϋπολογισµού 322.580,64 € πλέον
Φ.Π.Α µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής.
1.

Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία Επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Πειραιά
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΚ 18535
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: architec1@piraeus.gov.gr
∆/νση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr
Αρµόδιος για πληροφορίες: Χ. Μπαµπίρη
Τηλέφωνο :. +2132123010
Κωδικός NUTS: EL 307
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
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, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ∆ήµου Πειραιά
www.piraeus.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.
3. Κωδικός CPV: 45212200-8
4.

Τόπος Εκτέλεσης: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

5.

Τίτλος

6.

7.

Σύντοµη Περιγραφή: Αντικείµενο του έργου είναι εργασίες αναβάθµισης, επισκευής και
συντήρησης Αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Πειραιά και περιλαµβάνει οικοδοµικές και
Η/Μ εργασίες
Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 322.580,64 Ευρώ

8.

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

¨ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Α 3/2021¨
έργου:

9.

∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) µήνες από την
ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
10. Προϋποθέσεις συµµετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
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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 , 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρι6τες χω6ρες που δεν εμπι6πτουν στην περι6πτωση γ΄της παρου6 σας 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 (γ) και (ε) 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).
• Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά στην χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες εργασιών
¨ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ¨ να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το
άρθρο 51 παρ. 11 του Π.Δ 71/2019
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 52, παρ. 2 του Π.Δ 71/2019 για την κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ.6) του Π.Δ
71/2019 στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 (για την κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ) του άρθρου 100 του Ν.3669/2008.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 72 του
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό έξι χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (6.451,61 €)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
11. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) – άρθρο 95 ν.4412/2016.
13. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 2 0 / 0 6 / 2 0 2 2 ,
ηµέρα ∆ ε υ τ έ ρ α κ α ι ώ ρ α 1 4 : 0 0 .
14. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το αργότερο πριν από την
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, µε
ευθύνη του οικονοµικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής, πλην των εγγυήσεων που
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον
διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών,
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
16. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
17. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
18. ∆ιαδικασίες Προσφυγής: Για την άσκηση προσφυγών ισχύει το άρθρο 4.3 της ∆ιακήρυξης.
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19. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και θα δηµοσιευθεί
στον τύπο σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποιείται µε e-mail :
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε.
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