
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2019

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2017

 Ταχ. Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων 415-417
153 43 Αγ.Παρασκευή

Τηλ. Κέντρο: 213.2004.500

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 488.560,00€
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:     45050..-22/12/2017

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει με την “ανοιχτή διαδικασία” του άρθρου 27 του ν.4412/2016 το
έργο:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ_ΣΧΟΛΙΚΩΝ_ΚΤΙΡΙΩΝ_ΕΤΟΥΣ_2017-2019»  με
προϋπολογισμό  488.560,00  Ευρώ  [περιλαμβάνεται  ΓΕ&ΟΕ(18%),  απρόβλεπτα(15%),  αναθεώρηση  και
ΦΠΑ(24%)].  Το έργο συντίθεται από Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες με CPV:  45259000-7
και αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τις συντηρήσεις,  επισκευές και βελτιώσεις των Σχολικών Κτιρίων του
Δήμου. Το έργο θα εκτελεστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης,
2. Στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στην
ηλεκτρονική  πύλη  www.promitheus.gov.gr,  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου:  www.agiaparaskevi.gr.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 213.2004.518, Fax:213.2004.513, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κ.Πάνενας Κώστας.  Κριτήριο  για  την  ανάθεση της  σύμβασης είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ.  Η λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι  η Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 15:00 και
η  ηλεκτρονική αποσφράγιση  των προσφορών ορίζεται την Πέμπτη 08/02/2018 και ώρα 10:00 
Δεν  επιτρέπονται  εναλλακτικές  προσφορές  ή  προσφορές  για  μέρος  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  και
απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  ποσού  επτά  χιλιάδων  οκτακοσίων(7.800,00)  Ευρώ.  Γλώσσα  σύνταξης
προσφορών ορίζεται η Ελληνική και ο χρόνος ισχύος τους θα είναι τουλάχιστον 9 μήνες από την ημερομηνία
υποβολής τους..
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι:
α)  ημεδαποί,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι  στο  μητρώο  Μ.Ε.Ε.Π.,  που  καλύπτουν  την
κατηγορία  και  τάξη  του  έργου,  ήτοι  :  1η  τάξης  και άνω  ή/και  κοινοπραξίες  οικονομικών  φορέων
εγγεγραμμένων στην Α2 της αυτής κατηγορίας, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών) για κατηγορία Οικοδομικά
ΚΑΙ A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
β) προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.),  ή έχουν υπογράψει
αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, κατ πληρούν τα ανάλογα ελάχιστα κριτήρια  των
αντίστοιχων απαιτήσεων του ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ
5. Η προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) και Διακήρυξη θα αναρτηθούν στον Ηλεκτρονικό Χώρο του ΚΗΜΔΗΣ,
και θα δοθεί η Δημοσιότητα που προβλέπεται 
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  με 164.000,00€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με 324.560,00€
με Κ.Α.30.7331.61, και αφορά τα έτη 2017, 2018, 2019
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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