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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Fax.: 213 205 0039

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Αρ. Πρωτ.: 2549/05.02.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1) Ο Δήμος Πεντέλης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),
για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», Α.Μ. 7/2016Τ.Υ., με προϋπολογισμό 232.000,00 Ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»
της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου:
www.penteli.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/02/2018, ο Δήμος παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 01/03/2018, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2132050049, FAX: 2132050039).
3) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
05/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
12/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.
4) Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, και το σύστημα δημοπράτησης είναι η ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων
θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του
άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
5) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ. που
δραστηριοποιούνται:
• στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος 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.
6) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που
ανέρχεται στο ποσό των 3.741,94€ και χρόνου ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά
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τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ
(8) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7) Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής για ποσό 200.000,00€ με Κ.Α. 257312.010 και από Ιδίους Πόρους του Δήμου για ποσό 32.000,00€ με Κ.Α. 25-7312.0117)
8) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο
Δήμος Πεντέλης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
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