ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

0000461730
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.04 14:12:57
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΉΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ & ΥΠΑΊΘΡΙΩΝ ΧΏΡΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Φιλίππου 52 Πυλαία 55535
Πληρ.: Γ. Ιωαννίδης, Α. Μπουζούδης
Τηλέφωνο: 2310 332144, 2313 302734
Τηλεομοιοτυπία: 2310-334191
Η. Ταχ.: g.ioannidis@pilea-hortiatis.gr
a.mpouzoudis@pilea-hortiatis.gr

ΑΔΑ: ΩΣΛΞΩ1Ο-ΕΙΒ

∆ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη 27/09/2019
Α. Π.: 33186

30.09.2019 08:34:10
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Πασχαλιά
Αρακά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για την ανάθεση του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019», αρ. μελ. 13/2019,
προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική
αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα & απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό
των 60.000,00 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
(CPV: 45212290-5).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Α. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλέφωνο: 2310 332144, 2313 302734
Τηλεομοιοτυπία: 2310-334191
Η. Ταχ.: g.ioannidis@pilea-hortiatis.gr, a.mpouzoudis@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
NUTS : EL 522 (Previously used code GR122)
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο στην
ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι : Γ.
Ιωαννίδης Τηλέφωνο 2310 332144, , Α. Μπουζούδης Τηλέφωνο: 2313 302734, FAX
επικοινωνίας: 2310 334191.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί ανάλογα με την υπ’ αρ. 127/2017 (ΦΕΚ 4534Β΄)
Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε &ισχύει μετά από
νεότερες τροποποιήσεις του ν. 4412/16
5. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
6. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS : EL
522 (Previously used code GR122)
7. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης
Ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV:
45212290-5).
Το έργο αφορά τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη, οι οποίες έχουν καταγραφεί μετά από αυτοψία της Τεχνικής
Υπηρεσίας, έπειτα από αιτήματα δημοτών ή από αιτήματα προσωπικού που εργάζεται
στους αθλητικούς χώρους, όπως επίσης και έπειτα από αυτοψία των Τεχνικών Ασφαλείας
του Δήμου, στις τεχνικές εκθέσεις των οποίων καταγράφονται οι ανάγκες συντήρησης των
κτιρίων με στόχο την ασφάλεια των χρηστών.
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8. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα & απολογιστικά ανέρχεται
στο ποσό των 60.000,00 Ευρώ Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 14.400,00 Ευρώ.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
10.
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργου : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με «συνοπτικό διαγωνισμό» του Ν 4412/16 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
12.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου & του
προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) & τα επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.95
παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

13.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών, Πυλαία, από
την αρμόδια επιτροπή.

14.

. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική

15.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:
(α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι προσφέροντες
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα & δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω ΚΑΙ

που

είναι

ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α1 τάξης και άνω
ή κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια
του προϋπολογισμού του άρθρου 106 του ν. 3669/2008. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής
έχουν και επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής (Οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) που αναλυτικότερα
αναφέρονται στη Διακήρυξη ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις & πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει & κυρώσει την ΣΔΣ,
στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
& 5 & τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση & έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο & ότι ασκεί
την δραστηριότητα της παρ. 4.6.Α.α της παρούσας.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 & 4 του
άρθρου 19 & των παρ. 1 (ε) & 3 (β) 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
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μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός & μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
16.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
17.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
18.
Ενστάσεις : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής.
19.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας
& Βιώσιμης Κινητικότητας
Παρασκευάς Τσογκαρλίδης

