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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.]
1.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Α
Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης
Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» με αρ. τεχνικής μελέτης: 25/2019 και προϋπολογισμό
δημοπράτησης #1.000.000,00#€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της
διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών: α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
προϋπολογισμό #426.533,60#€ και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό #344.067,35#€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό μελέτης .

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ήτοι του Δήμου
Νέας Σμύρνης [http://www.neasmyrni.gov.gr]. Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο
213 2025 825, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Ηλίας Βασιλάς.

3.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-07-2020,
ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-072020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική
τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής
Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)-φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε
μορφή αρχείου (PDF).

5.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι -ή- σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 1η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (και άνω), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

6.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους #16.130,00#€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23-04-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η συνολική προθεσμία
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (#90#) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής του συμφωνητικού.

7.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από: Ι) το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ» ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 600.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 11672/19-02-2020
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξης πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού
#600.000,00#€ [ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010], συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Νέας Σμύρνης και ΙΙ) τα υπόλοιπα 400.000,00€
(=1.000.000,00-600.000,00) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ [ΚΑΕ
64.7331.0002]. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

8.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας
Σμύρνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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