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Αρ. Πρωτ. 6719

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ διακηρφςςει την με ανοικτή διαδικαςία επιλογή αναδόχου για την
καταςκευή του ζργου:

«Χώροσ πολιτιςτικών δραςτηριοτήτων

Αλφάσ Δήμου Μυλοποτάμου»
με εκτιμώμενη αξία 133.064,52

€

(χωρίσ ΦΠΑ)

κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
Σο ζργο ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν:
1. κατθγορία Οικοδομικά
με προχπολογιςμό
99.938,70€
2. κατθγορία Η/Μ
με προχπολογιςμό
31.618,10€
CPV: 44112000-8
Κωδικόσ NUTS: EL433
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr,
ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.dimosmylopotamou.gr
Εφόςον ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 30-06-2020 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 03-07-2020.
Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα διακιρυξθσ ανοικτισ διαδικαςίασ κάτω
των ορίων τθσ ΕΑΑΔΗΤ ςε εφαρμογι του Ν. 4412/2016.
Πλθροφορίεσ ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Περιβάλλοντοσ και Δόμθςθσ Διμου ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ (τθλ.: 28343-40355 – fax: 28340-22913 – email: perama1@otenet.gr),
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για επικοινωνία Κα Βεδεργιωτάκθ Ελζνθ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τη Δευτζρα 06-07-2020 και ϊρα 11:00 π.μ. (λιξθ
επίδοςθσ προςφορϊν), ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. Ωσ θμερομθνία και ϊρα
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 10-07-2020, θμζρα Παραςκευή και ώρα
11:00 π.μ.
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ
και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ με αρ.
117384/26-10-2017 (3821 Β/31-10-2017).
Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ.
2.(α) του ν.4412/2016 (επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ)
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Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ (χαμηλότερη τιμή).
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατθγορίασ υδραυλικά και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο
Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανικουν ςτην Α2 τάξη και άνω για ζργα
κατηγορίασ Οικοδομικών και ςτην Α1 τάξη και άνω για ζργα κατηγορίασ Η/Μ. Οι
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυητικήσ επιςτολήσ φψουσ 2.661,29 € που
κα απευκφνεται προσ το Δήμο Μυλοποτάμου και ιςχφοσ τουλάχιςτον 7 μηνών, μετά τθν θμζρα
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 6 μήνεσ.
Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ 002 ΚΑ 2013ΕΠ00200010).
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε 6 μήνεσ.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του.
ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ που κατατίκεται ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Δ. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
Πζραμα, 11-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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