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ΑΔΑ: Ψ49ΡΩ1Ε-ΑΝΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αριθμ. Πρωτ: 21841/9-12-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου
για την κατασκευή του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 5.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση μόνο την τιμή.
Εφαρμοστέα νομοθεσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον Κ.Α.
20-7325.064
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την αριθ.
173/2019 απόφ. Ο.Ε.,
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση : Λ. Κ.
Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 , Σαλαμίνα , 1ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού, στις 19-12-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ έως 10.15 π.μ.
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού - έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται
στον
τομέα
εκτέλεσης
δημοσίων
έργων
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω, 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 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
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.
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 (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 μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

ΑΔΑ: Ψ49ΡΩ1Ε-ΑΝΡ
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων πρέπει να περιλαμβάνει, επί
ποινή αποκλεισμού, όσα αναφέρονται στο άρθρο 24 της διακήρυξης.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.salamina.gr. Για να υποβάλλουν
όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο
της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος κ.
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ , τηλ. 213 2027 422 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική
μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.
email: ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr
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