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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.∆. 99/2017»
Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
δηµόσιο συνοπτικό διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία (άρθρα 27 & 117 του ν. 4412/2016) και κριτήριο επιλογής
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά), για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.∆. 99/2017», συνολικού προϋπολογισµού 19.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%).

1. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆.Τ.Υ. & Περ/ντος του ∆ήµου Σερβίων (κτίριο ∆ηµαρχείου
Σερβίων – Πλατεία Ελευθερίας), στις 31/03/2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών), υπό την ευθύνη της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού.
2. Το σύστηµα υποβολής των προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 125 του ν.
4412/2016.
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση στα τεύχη δηµοπράτησης από την ιστοσελίδα του
∆ήµου Σερβίων (www.dservion.gr) όπου θα αναρτηθούν για λόγους δηµοσιότητας. Θα πρέπει, όµως, να
προµηθευτούν το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ώστε να
φέρει τη σφραγίδα και τα επίσηµα στοιχεία της Υπηρεσίας. Πληροφορίες δίνονται από τη ∆.Τ.Υ. & Περ/ντος
(αρµόδιος υπάλληλος κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, τηλ. 2464350134) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες..
4. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 ηµέρες.
5. CPV 45214100-1: Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθµούς.
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου : EL531
6. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστηµένα :
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 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.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.
7. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
8. 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 (π.χ. κοινοπραξία).
9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται και προκαταβολή δε χορηγείται.
10. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 60.7345 του προϋπολογισµού του έτους 2020 του Συνδέσµου
«Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Κοινωνικής Μέριµνας» του ∆ήµου Σερβίων (Α.Α.Υ. µε α/α 5) και η
χρηµατοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. (ΣΑΕ 055) µε κωδικό 2017ΣΕ05500005, σύµφωνα µε
την 37857/16.05.2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
11. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σερβίων.
12. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Σέρβια, 11/03/2020
Ο ∆ήµαρχος

Χρήστος Ελευθερίου

