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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ δηαθεξχζζεη ηελ δηεμαγσγή Αλνηθηήο Ηιεθηξνληθήο Γηαδηθαζίαο θάησ
ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο (Φακειφηεξε Τηκή) γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ :
“ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΔΗΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 2018-2019.”
Πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο : 380.808,00 € Δπξψ (κε Αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.)
307.103,22 € Δπξψ (ρσξίο Φ.Π.Α)
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4412/2016 (Α’ 147) ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ
(Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ) πνπ εθδφζεθαλ πξνο εθηέιεζή ηνπ, ηνπο φξνπο
ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηεο Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν
95 ηνπ N. 4412/2016 (Α’ 147/08.08.2016) παξάγξαθνο §2.α κε ην ζχζηεκα ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ
ΠΟΟΣΧΝ ΕΚΠΣΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΣΙΜΧΝ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη
ε δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα
134-138 ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ/Α/160/8-8-2014), ζην άξζξν 11 ηεο Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)».
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
Γηεχζπλζε θαη ζεκείν επαθήο απ' φπνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηα
ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο είλαη ν εηδηθφο, δεκφζηα πξνζβάζηκνο, ρψξνο "Ηλεκηπονικοί Διαγωνιζμοί"
ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr ζην ΚΗΔΜΗ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
www.cityofagrinio.gr (Τπρφλ άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ ζα δίλνληαη απφ ηελ Γ/λζε
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, Παιαηά Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Ισαλλίλσλ, Πξψελ Γεκαξρείν
Νεάπνιεο, Αγξίλην, Τ.Κ. 301 00, Τει: 26410-60719 & 2641-60717, Fax: 26410-60738, Φ. Γξίβα & Ν.
Σεξπάλνο).
Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Υπνβνιήο Πξνζθνξψλ :

14/09/2018

10:00 π.κ

Ηκεξνκελία Απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ :

20/09/2018

10:00 π.κ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
έπγα καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, 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.

ΑΔΑ: 7ΔΣΥΩ65-ΨΞΕ
Γελ 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).
Δικαιολογηηικά απόδειξηρ καηαλληλόηηηαρ για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ
ζηελ:
 Α2 τάξης για έργα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
 Α2 τάξης για έργα θαηεγνξίαο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ή αλαβαζκηζκέλε θνηλνπξαμία ζηελ
 Α2 τάξης για έργα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
 Α1 τάξης για έργα θαηεγνξίαο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ
θνηλνπξαμίαο).
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο & νη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ)
ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην
αληίζηνηρν άξζξν 23.4 ηεο Γηαθήξπμεο.
Τα έμνδα Γεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ζηνλ ηχπν ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε Δίθνζη Τέζζεξηο (24) Ηκεξνινγηαθνχο
Μήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο.
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΣΑΤΑ ΟΣΚ.
Τα CPV έξγνπ είλαη: 45214200-2, 50711000-2.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Άξζξνπ 72 παξάγξαθνο §1.α ηνπ N.
4412/2016 (Α’ 147), ζπλνιηθνχ χςνπο 6.142,06 € Δπξψ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα απεπζχλνληαη πξνο
ηνλ Γήκν Αγξηλίνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ
ησλ κειψλ ηεο. Ο ρξφλνο ησλ εγγπεηηθψλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ Δλλέα (9) κελψλ θαη
ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία Γεκνπξάηεζεο.
Τν απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ.

Αγπίνιο 10/07/2018

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΓΕΧΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ

