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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ 

κάτω των οπίων τος Ν.4412/2016 

 

1. Ο Γήκνο Βέινπ - Βφραο Ν. Κνξηλζίαο (EL652) πξνθεξχζζεη Γεμόσιο Ανοικτό Ζλεκτπονικό 

Γιαγωνισμό, κέζσ ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: 

«Επισκεσή, σσντήρηση στολικών κτιρίων και ασλείων τώρων Δήμοσ Βέλοσ Βότας», 

(Κ.Α.: 02.64.7321.01) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 88.481,38 εςπώ (ήηνη εξγαζίεο: 71.355,95 €, 

Φ.Π.Α.24%: 17.125,43 €, ζχλνιν 88.481,38 €). Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

ξακπψλ πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ θαη εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο – 

δηαγξακκίζεηο νδψλ ζηα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ. 

2. 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 ΚΗΜΓΗΣ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο   

(www.velo-vocha.gr). Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ  22/11/2018   ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, 

ην αξγφηεξν ζηηο  23/11/2018. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 27413-60533, θαμ επηθνηλσλίαο :2741500801, 

email:p.penteris@1306.syzefxis.gov.gr  , αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θνο Πεληέξεο Πέηξνο. 

3.   Αλαζέηνπζα Αξρή : Γήκνο Βέινπ- Βφραο Ν. Κνξηλζίαο.  

4. Ο Κσδηθφο Κχξηνπ Λεμηινγίνπ CPV είλαη  45214200-2. 

5. Ο Αλνηθηφο Ηιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο θαη ε επηινγή Αλαδφρνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη. 

6. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ. Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 

7. ΜΟΝΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ γίλεηαη δεθηή. 

8. Γηα ην ρξφλν ηζρχνο πξνζθνξψλ, θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 

δηαγσληζκφ, θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, γηα δηάζηεκα έξι (6) μενών , απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

9. Ηκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ οπίδεται ε  26ε Νοεμβπίος 

2018 εμέπα Γεςτέπα και ώπα 13.00. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ οπίδεται ε 29ε Νοεμβπίος 

2018 εμέπα Πέμπτε και ώπα 10.00 π.μ. 

10. Τν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ην επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 

ηεο εθαηφ (%) θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ. 

11. Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 

α) Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ., πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, δειαδή  για έπγα κατεγοπίαρ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ – 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ. 
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β) Αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε: 

i) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

ii) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.), 

iii) 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 

iv) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε iii ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

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

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνληαο ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ησλ ρσξψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη . 

12. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Οη ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη 

ηεο παξ. 1(ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016. 

13. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ  ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε θσδηθφ  ΠΓΔ ΤΠ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ  

      ΑΔ  0552017Δ05500010 θαη πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

14. Γηα ηελ σςμμετοσή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο   

      θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο  

      ζπκκεηνρήο, χςνπο 2% επί ηνπ πξνππνινγηζκνχ ρσξίο ΦΠΑ , δει. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.427 €    

      θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

      Σηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε  

      εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

16. Λφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 22 ηεο  

      δηαθήξπμεο. 

17. Απαγνξεχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

18. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί, επίζεο, ην Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο (ΤΔΥΓ). 

  19. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε τπειρ (3) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία   

         ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 20. Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 96/2018   

       Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ , ε έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηεπρψλ  

       δηαγσληζκνχ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 172/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέινπ     

       Βφραο. Έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζκ.247/10197/03-10-2018 Πξφηαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο. Τν   

       απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί, επίζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 21. Απηή ε Πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗΣ, ζηνλ Διιεληθφ Τχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ  

       Ν.4412/2016, ζηελ ηζηνζειίδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα  

       “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr. 
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