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Σάμος, 2 / 10 / 2020

          Αριθ. Πρωτ. 12884

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. O Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ». Το έργο
κατατάσσεται στην κατηγορία CPV : 45212222 «Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια». Ο
πρ/σμός του έργου ανέρχεται σε 1.025.641,03 € (χωρίς ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1 Δαπάνη εργασιών 741.076,66
2 ΓΕ & ΟΕ 18% 133.393,80
3 Απρόβλεπτα 131.170,57
4 Πρόβλεψη απολογιστικών 20.000,00

2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής : Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα 83100 Σάμος
Δημαρχιακό Μέγαρο, τηλ.:  +30 22733 50101, φαξ : +30 22730 24401 email : dimvath@otenet.gr,
kkes@otenet.gr,  αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες :  κ.  Καραγεωργίου Κων/νος,  ιστοσελίδα :
www.islandofsamos.gr, Κωδικός NUTS : ELL113

3. Χρηματοδότηση : Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.
Κωδ. ΣΑΕ 2751) και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στο Π.Δ.Ε. (Κωδ. 2019ΣΕ27510048). Η επιλέξιμη
δαπάνη από το Ε.Π. ανέρχεται σε 1.200.000 €.
4. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής,  που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και
ογδόντα δύο λεπτών (20.512,82 €).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 26/5/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

5. Δημοσίευση – Διάθεση εγγράφων : Η παρούσα προκήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(http://www.promitheus.gov.gr), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης και στην τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα ‘’ΣΑΜΙΑΚΟ
ΒΗΜΑ’’.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση,  δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(http://www.promitheus.gov.gr),  και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση (URL)  :
www.islandofsamos.gr  στην διαδρομή : ΕΝΗΜΡΩΣΗ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, από την
5/10/2020.
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6. Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και  είναι
εγκατεστημένα σε :
         α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
         β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει  τη Σ.Δ.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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, 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.
Δεν απαιτείται από τους ομίλους οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς.  Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε όμιλο,  η
νομική του μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για τον όμιλο (π.χ. κοινοπραξία).

7. Διάρκεια σύμβασης :  Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών :  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του ΕΣΗΔΗΣ
μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. 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 (ΕΣΗΔΗΣ –  Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σάμου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη Διοικητήριο 1ος όροφος Σάμος).

10. Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς : Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική φόρμα του υποσυστήματος.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2. (α) και το άρθρο 126 του Ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης :  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής :  Ενώπιον της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών» (Α.Ε.Π.Π.).
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β)  δεκαπέντε (15)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ)  δέκα (10)  ημέρες από την πλήρη,  πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή»  και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αρ. 56902/215 Υ.Α..

13. Προκαταβολές :  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα
ακόλουθα :

Α)  έως πέντε τοις εκατό (5%)  της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ για δαπάνες
πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και έξοδα εκκίνησης του έργου.
Β) έως δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ προμήθειας υλικών ή
μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή να ενσωματωθούν στο έργο.
Για τη χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που
θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής

14. Προσφορές :  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

15. Κατακύρωση δημοπρασίας :  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Η Ελληνική γλώσσα.

                                                                                                          Σάμος, 2 / 10 / 2020

                                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                                                                                                           ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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