ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
Αρ. Μελ. 1072/2021
Αρ. Πρωτ. 22237

ΕΡΓΟ: « υντηρήσεις σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου»
CPV 45214200-2

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του
έργου : «υντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου» με προϋπολογισμό 159.880,92
ΕΤΡΩ (χωρίς ΥΠΑ). Σο έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικά έργα με
προϋπολογισμό 126.852.06 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα) & Οδοποιίας έργα με προϋπολογισμό 32.352,41 € (με
Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα).
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Σετάρτη από την Επιτροπή
Διαγωνισμού Έργων που συγκροτήθηκε. Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών 10.00 π.μ. Οι φάκελοι των
προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΗΔΗΔιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5
παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Τπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/2-8-2017 (2710 Β).
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 (http://www.dimospaggaiou.gr/prokirixeis-menu/erga-menu
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ως προβλέπεται στην παρ 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016 και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 υμφωνίας, 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.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.197,62 ΕΤΡΩ και ισχύ
τουλάχιστον 13 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.
5. Σο έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις : ΑΣΑ ΦΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ.
6. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
7. Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.
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