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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ
(Αριθμ. Προκόρυξησ : 4 /ΕΡΓ/2019)
Ο Δόμοσ Λϋςβου προκηρύςςει ανοικτό διαδικαςύα μϋςω του Ε..Η.ΔΗ.. για την επιλογό αναδόχου
καταςκευόσ του ϋργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 8ΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ», εκτιμώμενησ αξύασ 261.538,46 Ευρώ πλϋον Φ.Π.Α. 17%, 306.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.
Σο έργο εκτελείται ςτη Μυτιλόνη Λϋςβου (NUTS : EL411) και αφορά ςτην ενεργειακό αναβϊθμιςη του
κτιρύου του 8ου Δημοτικού χολεύου Μυτιλόνησ (CPV 45259900-6, Εργαςύεσ αναβϊθμιςησ
εγκαταςτϊςεων). Οι δρϊςεισ αφορούν, ςε γενικϋσ γραμμϋσ, ςτην αντικατϊςταςη κουφωμϊτων (πλαύςιαυαλοπύνακεσ) με νϋα χαμηλού ςυντελεςτό θερμοπερατότητασ, ςτη θερμοώγρομόνωςη του δώματοσ του
κτιρύου και ςτην αναβϊθμιςη των Η/Μ εγκαταςτϊςεων (Θϋρμανςη-Εςωτερικόσ Φωτιςμόσ). Η ςυνολικό
προθεςμία εκτέλεςησ του ϋργου ορύζεται ςε έξι (6) μήνεσ από την ημέρα λήξησ του ςχολικού έτουσ,
ανεξαρτότωσ ημερομηνύασ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.
Αναθέτουςα αρχή εύναι ο Δήμοσ Λέςβου (Οδόσ : Ελ. Βενιζϋλου 13-17, Σ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τηλ. :
2251350562, fax : 2251350508, e-mail : dimoprasion@mytilene.gr, ιςτοςελύδα : www.mytilene.gr). Ανόκει
ςτουσ Ο.Σ.Α. Α’ βαθμού, ςτισ μη κεντρικέσ κυβερνητικέσ αρχέσ, και αςκεί ανϊλογεσ δραςτηριότητεσ.
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα έγγραφα τησ
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο «ηλεκτρονικού διαγωνιςμού» τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (επιλογό : ηλεκτρονικό
ενημϋρωςη - προκηρύξεισ). Εφόςον ζητηθούν εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 17-07-2019, η αναθϋτουςα αρχό
παρϋχει ςυμπληρωματικέσ πληροφορίεσ επί των εγγράφων τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 2507-2019 (πληροφορίεσ : Παπαςωτηρύου Ελευθερύα – Σςϋγγου Μαρύνα).
Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του
Ε..Η.ΔΗ.. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτή διαδικαςία» του ϊρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεςη τησ
ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη
τιμή). Οι προςφορέσ ςυντϊςςονται ςτην Ελληνική γλώςςα και υποβϊλλονται ηλεκτρονικά,
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 3, 13 και 24 τησ διακόρυξησ. Η οικονομική προςφορά των διαγωνιζομϋνων
ςυντϊςςεται και υποβϊλλεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95, παρ. 2.α) του ν. 4412/2016 (επί
μέρουσ ποςοςτά έκπτωςησ). Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μία προςφορά. Δεν
επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μέροσ του
αντικειμένου τησ ςύμβαςησ. Η ένωςη οικονομικών φορέων υποβϊλλει κοινή προςφορά. Ο χρόνοσ
ιςχύοσ των προςφορών εύναι 9 μήνεσ από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των
προςφορών.

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορύζεται η 29-07-2019, ημϋρα
Δευτέρα και ώρα 15:00. Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορύζεται
η 02-08-2019, ημϋρα Παραςκευή και ώρα 10:00. (Κατϊ την αποςφρϊγιςη των προςφορών επιτρϋπεται
να παρύςτανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόςωπα.)
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςε
ϋργα κατηγορύασ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και ςε ϋργα κατηγορύασ «ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που εύναι
εγκατεςτημϋνα ςε: α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην
περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. Οικονομικόσ φορέασ ςυμμετϋχει εύτε
μεμονωμένα είτε ωσ μέλοσ ένωςησ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορέων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των
παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016 και δεν
απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η
ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ
και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (π.χ. κοινοπραξύα). Σα κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ
που θα πρϋπει να ικανοποιούν οι προςφϋροντεσ, ορύζονται ςτο άρθρο 22 τησ διακήρυξησ.
Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ, ποςού
των 5.231,00 ευρώ, με ιςχύ μϋχρι 30-05-2020, που να περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα ςτοιχεύα του
άρθρου 15.2 τησ διακήρυξησ. την περύπτωςη ένωςησ οικονομικών φορέων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ
περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που
ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από Πιςτώςεισ του Π.Δ.Ε. (κωδικόσ πράξησ Α : 2018ΕΠ08810057) και εύναι
ενταγμϋνο ςτο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (κωδικόσ MIS (ΟΠ) : 5029513), με ποςοςτϊ
ςυγχρηματοδότηςησ 80% από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ) και 20% από
εθνικούσ πόρουσ.
Προβλέπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ ςτον Ανϊδοχο, ςύμφωνα με το άρθρο 16 τησ διακήρυξησ.
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη.
Σο αποτέλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέςβου.
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει ό
εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ
παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει
προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του,
ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρθρο 4.3. τησ διακήρυξησ.
ΜΤΣΙΛΗΝΗ, ΙΟΤΛΙΟ 2019
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