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ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24/12/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13187

Α∆Α: Ω2ΕΟΩΕΨ- ΒΤΦ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 79313)
1. Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία µε σκοπό
την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισµού: 182.257,92
€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και β) τους
όρους της οικείας ∆ιακήρυξης.
2. Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 182.257,92 Ευρώ και
αναλύεται σε: ∆απάνη Εργασιών 134.309,45 € - Γενικά έξοδα και Όφελος
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.175,70 € - Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.772,77 €, που αναλώνονται σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 - Στο ανωτέρω ποσό δεν
προβλέπεται αναθεώρηση. - ∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
79313).
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 22 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µµ.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 28 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 πµ.
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 https://kaisariani.gr/
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14/1/2019, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το
αργότερο έως την 18/1/2019.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ Α2ης τάξης κι άνω 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 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
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παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής ποσού 2000,00 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες
από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών .
7. Το έργο χρηµατοδοτείται από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον
Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνησης 2018» σε συνέχεια της µε
αριθµ. πρωτ. 5182/2017 πρόσκλησης µε κωδικό «∆ράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου 2017», άξονας προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017»,
Μέτρο 2 «Αναβάθµιση Αστικού Εξοπλισµού», υποµέτρο 2.2 «∆ηµιουργία ή
Αναβάθµιση Παιδότοπων» σύµφωνα µε την αριθµ. 143.4/2018 απόφαση ένταξης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, και από ιδίους πόρους
του ∆ήµου Καισαριανής για το υπερβάλλον ποσό πέρα της χρηµατοδότησης των
180.800,00 € σύµφωνα µε την αριθµ.185/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(Α∆Α: 6Ζ37ΩΕΨ-11Ρ), είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2018 και
στον Προϋπολογισµό 2018 του ∆ήµου Καισαριανής (ΑΑΥ 534/14.12.2018 - Α∆Α:
ΩΦ4∆ΩΕΨ-ΤΞΟ καθώς και η αριθµ. πρωτ. 12932/2018 Βεβαίωση του
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών) .
8. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ από
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
9. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Καισαριανής.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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