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Ορχομενός 23-09-2020
αρ. πρ. 7679

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
του Έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» 298.790,32 Ευρώ
(με αναθεώρηση Χωρίς Φ.Π.Α)
1. Ο Δήμαρχος Ορχομενού, προκηρύσσει την με ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», (αρ. μελέτης 58/2018, CPV: 45262640-9
“έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος”) προϋπολογισμού 298.790,32 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (Δαπάνη εργασιών+ Γ.Ε. & Ο.Ε. +Απρόβλεπτα):
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

161.081,45
36.968,62
198.050,07
268.753,94
25.000,00
5.036,38
298.790,32

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
3. 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 (Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 91406), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής (www. orchomenos.gr).
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων ) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 14/10/2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η
19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
5. Τυχόν διευκρινίσεις – ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης.
6. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα
υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
εργασιών του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορίας “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ” και “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ” και που είναι
εγκατεστημένα σε :
α) κράτος-μέλος της Ένωσης β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται

ΑΔΑ: ΨΡΘΚΩΞ6-94Φ

20PROC007356157 2020-09-23

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) 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.
8.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.975,81€
και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 9 μήνες.
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, από την
ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
10.
Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμού του Δήμου
Ορχομενού του έτους 2020, με Κ.Α. 02.64.7311.0001 και χρηματοδοτείται από τον ενάριθμο
«2019ΕΠ05610022» της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», στο πλαίσιο του
οποίου είναι ενταγμένο, με ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του, 50% από εθνικούς και
50% από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
11.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού.

Ορχομενός 23-09-2020
Η Δήμαρχος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PARASKEVI KARALI
Ημερομηνία: 2020.09.23 09:38:20 EEST

Παρασκευή Καράλη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την 119/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜ8ΚΩΞ6-6ΩΚ)

