
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d7c7c970128e28a862ac88 στις 20/07/22 12:56

1

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αρ. πρωτ.: 29574/20-07-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τηλ. : 2467 351 616

ΈΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

“Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Καστοριάς "

1 8 7 . 6 0 0 , 0 0  €

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Καστοριάς», με αριθμό μελέτης 40/2022 και προϋπολογισμό 187.600,00 €, συμπεριλαμβανόμενης της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.kastoria.gov.gr καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. 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.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 2.(α) του 
Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

• Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΪΑ, και 

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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4,5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 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.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του 

άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν 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 (π.χ. κοινοπραξία).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

http://www.kastoria.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Π55ΩΕΥ-Ζ8Ω
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-08-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της 
παρ. 1.α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων είκοσι 
πέντε ευρώ (3.025,00€).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ ΥΠΕΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 64.7331.05 των εξόδων 
του Δήμου οικ. έτους 2022.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

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 ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου 
Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Καστοριάς.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
(τηλ. 24673 51616 & 24673 51640).

Ο  Δήμαρχος Καστοριάς

Κορεντσίδης Ιωάννης

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.kastoria.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Π55ΩΕΥ-Ζ8Ω
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