Έργο:
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ
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ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΑΛΟΤ ΓΟΤΔΕ

Χρηματοδότηςη: ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ:318.600,00€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:212.400,00€

Προϋπολογιςμόσ:

531.000,00€

Αρ.Πρωτ.19476

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
(ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ)
1. Ο Διμοσ πάρτθσ προκθρφςςει δθμόςιο ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν επιλογιαναδόχου
καταςκευισ του ζργου «ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΝΣΙ ΑΛΟΤ ΓΟΤΔΕ»,
προχπολογιςμοφ 531.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Σο ζργο ανικει ςτθν κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,ΠΡΑΙΝΟ, ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑμε προχπολογιςμό
428.225,81€ (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).
3. 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, κακϊσ και
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.sparti.gov.gr.
4. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 26-10-2022, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά
με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 27-10-2022.
5. H διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) τθσ ΕΑΑΔΗΤ.
6. Η θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 31-10-2022, ημέρα
Δευτέρακαι ώρα 15.00

7. Η θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν είναι θ 04-11-2022, ημέρα Παραςκευή
και ώρα 10.00

8. Σο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ παράγεται από τθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ.
9. Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων κα ςυνταχκεί και κα υποβλθκεί με το ςφςτθμα των επί μζρουσ
ποςοςτϊν ζκπτωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει.
10. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
11. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν,
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
12. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. Ο αρικμόσ του ζργου είναι:
192698Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθαπό πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΗΔΗ – Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ
διαδικαςία εγγραφισ.
13. Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα
θμζρα ι αν δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, θ αποςφράγιςθ και θ
καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται θλεκτρονικά ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ
και ςτον ελεφκερα προςβάςιμο χϊρο του ΕΗΔΗ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία.
14. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με «ανοιχτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τισ
προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.
15. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα
κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,ΠΡΑΙΝΟ, ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑκαι που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,

C:\Users\PLHROFORIKH\Downloads\2022-10-13-19476_Περίληψη Διακήρσξης.docx

σελ. 1 από 2

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.
16. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
17. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ
νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ
μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
18. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ (180) ημέρεσ από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
19. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά
τουσ όρουσ τθσ παρ. 1α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ που ανζρχεται
ςτο ποςό των 10.483,87 €χρόνου ιςχφοσ δζκα (10) μηνών και τριάντα ημερών από τθν θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.
20. Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙΤ ΠΟΡΟΤ

πάρτη, 13-10-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΣΡΟ ΔΟΤΚΑ
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