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ΡΟ∆ΟΣ

ΕΡΓΟ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΤΗΡΙΟ

27/08/2018
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ
ΤΟΥ

ΠΡΩΗΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΤΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:64.480,00 € ΜΕ Φ.Π.Α

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η ∆.Τ.Ε ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την
ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΒΑΤΙΟΥ » µε συνολικό προϋπολογισµό 64.480,00€ (συµπεριλαµβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.,
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισµού 52.000,00€ (συµπεριλαµβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.
και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. α. Κωδικός NUTS Περιφέρειας Ν. Αιγαίου: EL421
β. Κωδικός έργου CPV 45453000-7
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού σε ψηφιακή µορφή
(CD) (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) καθώς και Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Τιµολόγιο
Προσφοράς & περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Ελευθερίας, µέχρι τις
06/09/2018 ηµέρα Πέµπτη αφού καταβληθεί το απαιτούµενο ποσό.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22413-63163, FAX επικοινωνίας 22413-63139, αρµόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Γεώργιος Περάκης.
4. α)Η καταληκτική ηµέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 11/ 09 /2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.µ. Την ίδια µέρα και µετά το πέρας της ως άνω ώρας γίνεται και η αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών.
β)Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν
µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη
νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται,
κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αν
και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία.
γ) Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει
τιµής. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 95
παρ.2 α του Ν.4412/2016.
5. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέχρι την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό,
το αργότερο µέχρι την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε
για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
6. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
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α) οικονοµικοί φορείς, εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή στα Περιφερειακά Μητρώα για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β) οικονοµικοί φορείς, που είναι εγκατεστηµένοι

σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος
Α του ν. 4412/2016.
γ) οικονοµικοί φορείς, που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, οι οποίοι προσκοµίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.
δ) ενώσεις οικονοµικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του
άρθρου 76 του ν. 4412/2016 και όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.21.3 της διακήρυξης.
7. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.040,00 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερολογιακών ηµερών, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
8.Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων Νοµού ∆ωδεκανήσου µε ΚΑΕ 9479
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ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
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