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Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 138.796,26 (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων» προϋπολογισμού
μελέτης 138.796,26 ευρώ (με Φ.Π.Α 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και
τις διατάξεις του Ν.3669/08 που δεν καταργήθηκαν με τον Ν.4412/16.
1. Η ανοιχτή διαδικασία θα διεξαχθεί την 29 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη στο
Δημαρχείο Μήλου (Ισόγειο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η
10,00 π.μ. , και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η ανοικτή διαδικασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε
νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν έγγραφα της σύμβασης και την ίδια
ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3. Στην διαδικασία δικαιούνται να συμμετάσχουν (σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη):
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή ενώσεις οικονομικών φορέων οι οποίες:
Α. είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Β. προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου
οργάνου στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο
παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/16 ή
οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του Προσαρτήματος.
4. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ν.Α. ΣΑΕΠ567
Κωδικός 2015ΕΠ5670002 (Κ.Α. 64.7331.01 Δήμου Μήλου) για ποσό 72.000,00€ και
στους ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμου Μήλου 1311 για ποσό 66.796,26€.
5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία ορίζεται σε 2.239,00€ και ισχύ
όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την
ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας, δηλαδή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 29-072017.
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6. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα
Τεχνικών Έργων & Ηλεκτρομηχανολογικού του Δήμου Μήλου, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Βασιλική Μπρούτζου (τηλ. 2287360112) και Δημήτρης Ζαγουρής (τηλ. 2287360110)

Ο Δήμαρχος

Γεράσιμος Δαμουλάκης

