
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ        20/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23790  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει  την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» με 
προϋπολογισμό 247.500,00€ (199.596,77 + 47.903,23 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 198.977,18€ (δαπάνη εργασιών με 
Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 
Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 95/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία 
περαίωσης οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. 

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
(Διακήρυξη, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κλπ) καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.palaiofaliro.gr του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.  

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) από 
τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/02/2019 
ημέρα Πέμπτη ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 10:00π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
12/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ βάσει του άρθρου 59 του 
ν. 4278/2014 ή αλλοδαπές επιχειρήσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 21.1 του 
άρθρου 21 της διακήρυξης. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
3.991,94 ευρώ, ήτοι 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α.  

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες. 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ σύμφωνα με την αριθ. 372/2017 Απόφαση Δ.Σ. περί 

έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Οικονομικού 
Έτους 2018. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧEΥΩΝ 
(Αρ.αποφ. Δημ/ρχου 925/28-11-2018) 
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ΑΔΑ: ΨΚΙΛΩΞΕ-Ξ6Σ


		2019-01-03T12:54:06+0200




