ΑΔΑ: ΨΒΨΩΩΛ5-ΦΨΤ

INFORMATICS
20PROC006440645
2020-03-17
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.17 10:54:52
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ, Τ.Κ. 34004
Τηλ.: 22273 50217-230, Fax: 22270 23440
www.malian.gov.gr

ΜΑΝΤΟΥΔΙ,17/03/2020
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο:
«Κατασκευή δαπέδων, φωτισμού και τυποποιημένων περιφράξεων
εννέα παιδικών χαρών του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας»
με προϋπολογισμό χωρίς το Φ.Π.Α 104.838,65 ΕΥΡΩ
1. Ο Δήμαρχος προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την
κατασκευή του έργου :«Κατασκευή δαπέδων, φωτισμού και τυποποιημένων περιφράξεων εννέα
παιδικών χαρών του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας» με προϋπολογισμό 104.838,65ΕΥΡΩ
(δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%).
Σύνολο εργασιών:77.257,66€,Δαπάνη Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:13.906,38€, Απρόβλεπτα 15%:13.674,61 €.
ΟΦ.Π.Α. 24% είναι ποσού 25.161,28€,οπότε ηΣυνολική Δαπάνη Έργου ανέρχεται στο ποσό των:
129.999,93€και έχειCPV:45112723-9.
2.Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίαςυποβολής των προσφορών ορίζεται η1ητου μηνόςΑπριλίου
του έτους 2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην πύληwww.promitheus.gov.gr,καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malian.gov.gr)
4. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
5.Ημερομηνία και ώραηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η του μηνός
Απριλίουτου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορίαΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑμε Η/Μ και είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτοςμέλος 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.
7. Ο Διαγωνισμός και η επιλογή του Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.096,77ευρώ
με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ισχύς προσφορών: έξι (6) μήνες.
9.Χρηματοδότηση:Υπουργείο εσωτερικών ΣΑΤΑ, Κ.Α.: 15-7322.0006
10. ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο. Ε. του Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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