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Πτολεµαϊδα   24-9-2020  
Αριθµ.πρωτ: 19875 

                        Α∆Α: 
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» 
 

• ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.200.00   ΕΥΡΩ 

• KA:15.7331.0166  
  

         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ» µε προϋπολογισµό 
14.200,00   ευρώ µε ΦΠΑ24%. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  Καθαίρεση τµήµατος (κεφαλάρι) της 
περίφραξης του αύλειου χώρου και κατασκευή νέου τµήµατος (κεφαλάρι) από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Χρωµατισµοί των τοιχίων της περίφραξης µε τσιµεντοχρώµατα και των µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µε 
ελαιοχρώµατα.  
Ταξινόµηση του έργου κατά CPV : 45442121-1, 45262330-3 ΚΩ∆ NUTS EL531 

3. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε ….ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε 
δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, 
πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόµενο .    

Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
της σύµβασης, τα παραρτήµατά τους και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
http://www.ptolemaida.gr. Για να υποβάλλουν όµως προσφορά οι ενδιαφερόµενοι , θα πρέπει να 
προµηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας 
αρχής, Γραµµατεία ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 1ο χλµ Πτολεµαΐδας - Ασβεστόπετρας, υπεύθυνος κ. Ε. 
Παπαδοπούλου  , τηλ. 2463027066/2463027088 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική µορφή του, 
φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσηµα στοιχεία της Υπηρεσίας.. 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Πέµπτη 08-10-2020 και ώρα 10:00 π.µ (ώρα λήξης της υποβολής των 
προσφορών) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Εορδαίας (1ο χιλ. Πτολεµαΐδας –
Ασβεστόπετρας), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5. Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016 . Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ( χαµηλότερη προσφορά). 
6. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οικονοµικοί φορείς, ήτοι:  

6. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα εκτέλεσης δηµοσίων έργων στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ (ΟΙΚ) έργα, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη 
και άνω ή είναι επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα (Περιφερειακής Ενότητας), για έργα 
αντίστοιχης κατηγορίας, 

που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆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 
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Ένωση Προσαρτήµατος I 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. 
6. 2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
6.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν 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 συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
7. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.       
8.Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ µε Κ.Α 15.7331.0166 προϋπολογισµού οικ 
έτους 2020. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόµενες κρατήσεις και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.  

9. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται  σε  ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης.  Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

10. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας.                                  
               

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 
 
 
 

Παναγιώτης Ν.Πλακεντάς  
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