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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 520.013,94  Ευρώ (με ΦΠΑ)
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Θέρμης (Σωτήρη Πέτρουλα 24, 57001, Θέρμη,  NUTS EL 522, τηλ. 2310-483400, φαξ:

2310-483414,  e-mail:  texniko      @      thermi      .      gov      .      gr      ,  πληροφορίες  Βογιατζή  Ευγενία  (οικοδομικά)  τηλ

2310483405 και Χρυσαφίδης Ιωάννης (Η/Μ) τηλ 2310483403) προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό

για  την  ανάθεση  του  έργου:  ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  2017-2018  ,  Αρ.μελ:16/17”

(CPV:45453000-7) με προϋπολογισμό 520.013,94  Ευρώ (με ΦΠΑ) ,με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

ανά ομάδα ομοειδών εργασιών (άρθρο 95, παρ.2α του  Ν.4412/16). Το έργο χρηματοδοτείται από

ίδιους πόρους   K.A:02.70.7336.101.

Το  έργο  θα  εκτελεστεί  εντός  των  διοικητικών ορίων  του  δήμου  Θέρμης   στα  διδακτήρια

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει προϋπολογιστεί στους οκτώ (8) μήνες από την ημέρα

υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα  συμμετοχή  έχουν  οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία Οικοδομικών έργων τάξης Α2 και άνω ΚΑΙ

στην κατηγορία Η/Μ έργων τάξης Α2 και άνω. Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 8.387 Ευρώ και ισχύος έξι

(6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15

της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  του  Συστήματος

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η

Παρασκευή  15  Δεκεμβρίου   2017  και  ώρα  10.00  π.μ,  ενώ  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής

αποσφράγισης προσφορών από τη Δ.Τ.Υ του Δήμου, ορίζεται η Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και

ώρα  11.00 π.μ.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι

(6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική

γλώσσα.
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Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www  .  thermi  .  gov  .  gr  )  .

Ενστάσεις  κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της

Διακήρυξης

Η  παρούσα  προκήρυξη  θα  δημοσιευτεί  τουλάχιστον  εικοσιδύο   (22)  ημέρες  πριν  από  την

προαναφερόμενη  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα

άρθρα 38 § 3  και 377 § 1 περ.(31)  του Ν.4412/16.

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
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