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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο   Δ Η Μ ΑΡΦΟ     Α Λ Α Μ Ι Ν Α  

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΙΜΟΤ ΣΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΦΟΛΕΙΟ» 

Εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανόμενου Υ.Π.Α. 24% ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις  διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 100.000,00 ευρώ και 
αναλύεται ςε: 

 Δαπϊνη Εργαςιών : 59.335,00  ευρώ.  

 Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 10.680,30  ευρώ.  

 Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
10.502,30 ευρώ, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156  
παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

 Φόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (επύ τησ ςυνολικόσ δαπϊνησ εργαςιών) : 19.354,84 ευρώ.  

 Στο ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 127,56 ευρώ ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016 
 
  Το ϋργο χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΟΥ ΠΟΡΟΥ έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΑΜΙΝΟ. 

 

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).  

 

      Η Δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί  ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 4412/2016 

φπσο απηφο ηζρχεη. Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ αλνηθηή 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 

απηνχ. 

 

    Η έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ 

αξηζ. 95/2020 απφθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

   

Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών 
ορίζεται η 17-7-2020, ημέρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ  και ώρα 10.00π.μ.. 
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορών 
ορίζεται η 21-7-2020, ημέρα ΣΡΙΣΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

 

ΑΔΑ: ΩΨ5ΕΩ1Ε-Ε3Τ



 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ
 
πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε  θαηεγνξίαο ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τάξη πτςσίος Α2 
τάξη και άνω β θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 

λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ. θνηλνπξαμία). 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 
ηνπ 

λ. 4412/2016 εγγςητικήρ επιστολήρ σςμμετοσήρ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα κε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ. Σε 

πνζνζηφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο άμηαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ΦΠΑ. 

 Τν πνζφ  απηφ αλέξρεηαη ζηα 1.612,90 εςπώ Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 176 ηνπ λ. 4412/2016, 

 

     Οι προςφορέσ  υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομένουσ ηλεκτρονικά, μέςω τησ 
διαδικτυακήσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ςτο άρθρο 18 τησ διακήρυξησ, ςε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποςυςτήματοσ. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύησηρ καλήρ 

εκτέλεσηρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη ζε ποσοστό  5%  επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή  τησ ςύμβαςησ. 
 
 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
 

ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΔΗΣ  θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία είλαη www.salamina.gr. 

 

       Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 6
η
 -7-2020

   
ημέπα Δεςτέπα ε 

αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

ην αξγφηεξν ζηηο 13-7-2020 ημέπα Δεςτέπα. 

 

ο Δήμαπσορ αλαμίναρ   

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.salamina.gr/
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