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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο ∆ήµος Ιάσµου/∆/νση Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών (Εθνικής Αµύνης 4, 69200 Ίασµος,
τηλ.2534350100, φαξ:2534350109, e-mail: politis@iasmos.gr), προκηρύσσει δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µέσω
ΕΣΗ∆ΗΣ, µεταξύ οικονοµικών φορέων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5
στον ∆ήµο Ιάσµου Ν. Ροδόπης» προϋπολογισµού 63.709,68€ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον ∆ήµο Ιάσµου Ν. Ροδόπης» µε Κωδικό Έργου 2018ΣΕ01600086 της ΣΑΕ 016.
Κωδικός CPV: 45212200-8. Κωδικός NUTS Φορέα : ΕL 513. Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: ΕL 513
2. 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 www.iasmos.gr Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/05/2019,
η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 31/05/2019
3.0 διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής (∆/νση Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών /∆ήµος
Ιάσµου, Εθνικής Αµύνης 4, 69200 Ίασµος, γραφείο πρωτοκόλλου). Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. Ως
ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-06-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
15.00µ.µ
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-06-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.00π.µ.
4. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
5.Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
6.∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ» και 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
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πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
• Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
• 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 (πχ κοινοπραξία).
7.Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
«ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ».
8.Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους
της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.275
ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
9. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
10.Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
11.Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή). Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
12.Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.
4412/2016, για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
13.Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
14.Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση µόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού.
15. Αύξων Αριθµός Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 82744
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