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Πτολε(αϊδα  30-10-2018 
Αριθ(.πρωτ: 22933 

                     ΑΑ:  
ΕΡΓΟ:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, 

ΒΕΛΤΙ5ΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ Χ5ΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 

• ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙ5Ν 2018  

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 126.000,00 € 
• KA 60.7331.012 
  

          
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓ5ΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙ5ΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ Χ5ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
 

• Ο ή(ος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΒΕΛΤΙ5ΣΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ Χ5ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ», (ε προϋπολογισ(ό 126.000,00  
Ευρώ συ(περιλα(βανο(ένου 24% Φ.Π.Α.) 

• Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ 
Ταξινό(ηση του έργου κατά CPV : 4214220-8, Κ5 NUTS EL31. 

• Πρόσβαση στα έγγραφα: προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης ά(εση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύ(βασης στον ειδικό , δη(όσια προσβάσι(ο χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισ(οί’’ της πύλης 
www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα του ή(ου Εορδαίας (πορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης και των τευχών δη(οπράτησης (έσω της ιστοσελίδας του ή(ου Εορδαίας 
www.ptolemaida.gr )  

• Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερο(ένους ηλεκτρονικά, (έσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΗΣ. 

• 5ς η(ερο(ηνία και ώρα λήξης της προθεσ(ίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   23-11-2018, η(έρα 
Παρασκευή και ώρα 14.00 (.(. 
5ς η(ερο(ηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-11-2018, η(έρα 
Πέ(πτη και ώρα 10.00 π.(. 

• Το σύστη(α υποβολής προσφορών είναι η προσφορά (ε επι(έρους ποσοστά έκπτωσης επί του 
προϋπολογισ(ού της (ελέτης, σε έντυπο της υπηρεσίας ,σύ(φωνα (ε το άρθρο 9 παρ 2α του ν. 
4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύ(βασης είναι η πλέον συ(φέρουσα από οικονο(ική άποψη 
προσφορά (όνο βάσει τι(ής χα(ηλότερη προσφορά).  

• Στον διαγωνισ(ό γίνονται δεκτοί οικονο(ικοί φορείς, ήτοι:  
      Α. ικαίω(α συ((ετοχής έχουν φυσικά ή νο(ικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
έργα οικοδο(ικά, Α2 τάξη και άνω ή Κοινοπραξία σε αναβάθ(ιση)  Α1 τάξη, για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ  Π/Υ 101.600,90€) και που είναι εγκατεστη(ένα σε: 
α) σε κράτος-(έλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-(έλος του Ευρωπαϊκού Οικονο(ικού Χώρου Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΣ, στο βαθ(ό που η υπό ανάθεση δη(όσια 
σύ(βαση καλύπτεται από τα Παραρτή(ατα 1, 2, 4 και  και τις γενικές ση(ειώσεις του σχετικού (ε την 
Ένωση Προσαρτή(ατος I της ως άνω Συ(φωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν ε(πίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
δι(ερείς ή πολυ(ερείς συ(φωνίες (ε την Ένωση σε θέ(ατα διαδικασιών ανάθεσης δη(οσίων συ(βάσεων.
 Οικονο(ικός φορέας συ((ετέχει είτε (ε(ονω(ένα είτε ως (έλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονο(ικών φορέων συ((ετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 ε)  και 3 β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι(ένη νο(ική (ορφή για την υποβολή 
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προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νο(ική της (ορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και (οναδικού φορολογικού (ητρώου για την ένωση πχ κοινοπραξία). 
•  Για την συ((ετοχή στον διαγωνισ(ό απαιτείται η κατάθεση από τους συ((ετέχοντες οικονο(ικούς 

φορείς, εγγυητικής επιστολής συ((ετοχής ύψους 2.000,00 ευρώ και θα έχει  ισχύ όχι (ικρότερης των 6 
(ηνών και 30 η(ερών από την η(ερο(ηνία δη(οπράτησης, ήτοι τουλάχιστον (έχρι την 23-6-2019. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (ήνες από την η(ερο(ηνία υποβολής των προσφορών  

•  Το έργο χρη(ατοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙ5Ν 2018  . 
•  Το έργο υπόκειται στις προβλεπό(ενες κρατήσεις και δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.  
•  Η συνολική προθεσ(ία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  πέντε ) ΜΗΝΕΣ από την η(έρα υπογραφής 

της σύ(βασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τ(η(ατικές προθεσ(ίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ.  

• Το αποτέλεσ(α της δη(οπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονο(ική Επιτροπή του ή(ου Εορδαίας.  
• Τα έξοδα των εκ της κεί(ενης νο(οθεσίας απαραίτητων δη(οσιεύσεων της προκήρυξης της δη(οπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται (ε τον πρώτο λογαριασ(ό 
πληρω(ής του έργου.   

 
 
 
 

Ο ή(αρχος 
 
 

Σάββας Ζα(ανίδης 
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