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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆IEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5729/28-02- 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆Ι ΑΚΗΡΥ ΞΗΣ

∆ ΗΜ ΟΠΡ ΑΣ ΙΑΣ

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύουν,
ισχύουν για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ TOY ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2018»
προϋπολογισµού µελέτης 380.000,0
.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) και
CPV: 45259000-7
- Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Συµβάσεων Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς
ηλεκτρονικά µέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Σ Η ∆Η.Σ.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/03
03/2018, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 15:00 µ.µ.
Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/03/201
/2018, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 π.µ.
- ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΙΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 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 Σ∆Σ, 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.
- Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β,
Γ, και ∆ του άρθρου 22 της διακήρυξης.
διακήρυξης
- Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΣΑΤΑ του ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και είναι εγγεγραµµένο
στον Τακτικό Προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α.Ε. 30.7331.05 και πίστωση έτους 2018 380.000,00 €
- ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 150
του Ν.4412/2016 και στη ∆ιακήρυξη του έργου. ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.
- Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης.
- Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής.
- 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 του άρθρου 76 του ν.
ν 4412/2016.
∆εν 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).
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- Τα έγγραφα της σύµβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής
www.komotini.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/03/2018 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 21/03/2018.
- Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 6.129,03 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο
Κοµοτηνής.
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.
- Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες τηλ. 2531352408-420.

Κοµοτηνή 28-02-2018
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

GEORGIOS
PETRIDIS

Digitally signed by GEORGIOS PETRIDIS
Date: 2018.03.01 10:31:25 +02'00'

