
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ       8/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11513 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει  την µε ανοικτή διαδικασία επιλογή 
αναδόχου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή παλαιών 
ασφαλτοταπήτων 2018» µε προϋπολογισµό 600.000,00€ (483.870,97+ 116.129,03ΦΠΑ 
24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, µε προϋπολογισµό εργασιών 
483.790,86€ (δαπάνη εργασιών µε Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). 

2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύµφωνα µε την µε αρ. 20/2018, µελέτη της Τ.Υ. µε προθεσµία 
περαίωσης εννέα (9) ηµερολογιακούς µήνες. 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό, 
δηµόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr 
(∆ιακήρυξη, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, κλπ) καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.palaiofaliro.gr του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.  

4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) από 
τη δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

5. Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/07/2018 
ηµέρα Πέµπτη ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 13:00µ.µ 
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
09/07/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ 

6. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ βάσει του 
άρθρου 59 του ν. 4278/2014 ή αλλοδαπές επιχειρήσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 
21.1 του άρθρου 21 της διακήρυξης.  

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ηµέρες. 
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

9.677,42  ευρώ, ήτοι 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α 
9. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την αριθ. 372/2017 απόφαση ∆.Σ περί 

έγκρισης του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, Οικονοµικού 
Έτους 2018. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 
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