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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19
τ.κ. 14572 Δροσιά
Τηλ. 213 2140110,
fax: 213 2140121

Αρ. Πρωτ.: 24873/09 .10.2020
ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και Επισκευή κτηρίων
Δήμου Διονύσου
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι
ΚΑ: 15.7331.0004
CPV: [45300000-0] – Εργασίες κτηριακών
εγκαταστάσεων
[45453000-7] – Εργασίες γενικής
επισκευής και ανακαίνισης
[45259000-7] – Επισκευή και
συντήρηση εγκαταστάσεων
[45000000-7] – Κατασκευαστικές
εργασίες [45214200-2] Κατασκευαστικές εργασίες για
σχολικά κτήρια
[45215222-9] - Κατασκευαστικές
εργασίες για δημοτικά κέντρα
[71330000-0] -Διάφορες υπηρεσίες
μηχανικού
NUTS:

EL305

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 3.000.000,00 Ευρώ
(ΜΕ Φ.Π.Α. 24 % )
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
Σχετ.: Η με α.π. : 425/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ο Δήμος Διονύσου προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή κτηρίων Δήμου Διονύσου» με
συμφωνία – πλαίσιο, εκτιμώμενης αξίας 3.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Αφορά στην εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών για επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις στις οικοδομικές και
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ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντος χώρου όλων των Σχολικών
και Δημοτικών Κτηρίων και Εγκαταστάσεων καθώς και κτηρίων αρμοδιότητος
συντήρησης του Δήμου Διονύσου. Στο αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο
περιλαμβάνεται και η υπηρεσία σύνταξης φακέλων υπαγωγής στον Ν4495/2017 οι
οποίοι τυχόν θα απαιτηθούν για την αδειοδότηση των προαναφερόμενων εργασιών.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi
ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2020., ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η 6 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95§2α του
Ν.4412/2016. Η διαγωνιστική διαδικασία θα καταλήξει στη σύναψη συμφωνίαςπλαίσιο με έναν (1) οικονομικό ανάδοχο στον οποίο θα του ανατεθούν επιμέρους
εκτελεστικές συμβάσεις, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 39 του Ν.4412/2016.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.dionysos.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23.10.2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το
αργότερο στις 26.10.2020
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις
κατηγορίες «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» έργων της περ.7
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 και 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 ΣΔΣ, 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 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
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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.
Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Μπορούν να συμμετέχουν οι ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις
οικονομικών φορέων, οι οποίοι ανεξαρτήτως της εγγραφής τους στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη
της κατηγορίας έργων που αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το
άρθρο 76 παρ.3(α) Ν.4412/16 :


στην κατηγορία «Οικοδομικών» έργων πληρούν κατ’ελάχιστον αναλογικά τις
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο
άρθρο 100 του Ν.3669/2008, για την 3η τάξη και άνω πτυχίου ΜΕΕΠ



στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων πληρούν κατ’ελάχιστον
αναλογικά τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που
ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, για την 1η τάξη και άνω πτυχίου
ΜΕΕΠ

Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Μπορούν να συμμετέχουν οι ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις
οικονομικών φορέων, οι οποίοι ανεξαρτήτως της εγγραφής τους στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη
της κατηγορίας έργων που αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το
άρθρο 76 παρ.3(α) Ν.4412/16 :


στην κατηγορία «Οικοδομικών» έργων πληρούν αναλογικά τις απαιτήσεις
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, για την 3η τάξη και άνω πτυχίου ΜΕΕΠ.



στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων οι οικονομικοί φορείς
πληρούν αναλογικά τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας
που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, για την 1η τάξη και άνω
πτυχίου ΜΕΕΠ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 48.387,00€ (σαράντα οκτώ
χιλιάδων τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο
ορίζεται σε τρία (3) έτη η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμα ένα (1) έτος
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας. Ως ημερομηνία έναρξης της
ως άνω προθεσμίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού της
συμφωνίας-πλαίσιο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό). Η διάρκεια εκτέλεσης
των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της
Συμφωνίας – Πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Συμφωνίας – Πλαίσιο.
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Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους [ΚΑ στον προϋπολογισμό του Δήμου για
το 2020:15.7331.0004]. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την
Προϊσταμένη αρχή ήτοι Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
& Δημοτικών Έργων
Στέφανος Κριεμάδης
Πολιτικός Μηχανικός
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