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Ορεστιάδα 29/12/2020
Αρ. Πρωτ. 28830
Κ.Α.: 30.7331.17
CPV: 45261900-3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με το ποσό
των 80.000,00 € και ΣΑΤΑ με το ποσό των
15.999,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρου 122 Ν.4412/2016)
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ορεστιάδας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Κων/νου 11, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, Έβρος, Ελλάδα.
NUTS: EL 511
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: a.skerletidou@orestiada.gr
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.orestiada.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες:
κα Αικατερίνη Σκερλετίδου, τηλ. +30 2552350347, fax: +30 2552350357
κ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ, τηλ 2522350341
Επικοινωνία: 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 του Δήμου Ορεστιάδας στην διεύθυνση
http://www.orestiada.gr.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Ορεστιάδας
/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 511
Τίτλος Έργου: : ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
CPV: 45261900-3

Σύντομη Περιγραφή:
Με το έργο αυτό προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης σε στέγες σχολείων στην Ορεστιάδα.
Συγκεκριμένα:
1) 6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας:
Καθαίρεση στέγης και κατασκευή νέας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, επικεράμωση
με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά, αντικατάσταση κάθετων και οριζοντίων υδρορροών.
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2) 1ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας:
θα συμπληρωθούν οι κάθετες υδρορροές σε σημεία που έχουν αποξηλωθεί και θα αντικατασταθούν ορισμένα
οριζόντια τμήματα των ανοιχτών υδρορροών.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 75.665,43 €(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα,
απολογιστικά) 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 ΣΔΣ, 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 ως άνω παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή 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. Δεν 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).

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης.

Κριτήρια Επιλογής: (α) 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/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 75.665,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά)

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016.

Εγγύηση Συμμετοχής:
Για την 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 1.548,37 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι
τις 22/12/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
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.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016.
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “95219”
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
Πληροφορίες: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/01/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
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όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/01/2021.
Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 22/01/2021 και ώρα 13:00μ.μ.
Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
αναφέρθηκε άνωθεν, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς
περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Ημερομηνία, ώρα και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:
Ημερομηνία: 28/01/2021 και ώρα 10:00π.μ. στη διεύθυνση "Δήμος Ορεστιάδας, Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Βασ. Κων/νου αρ.11, Τ.Κ.68200, Ορεστιάδα".
Γλώσσα Διαδικασίας: 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).
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ με το ποσό των 80.000,00 € και ΣΑΤΑ με
το ποσό των 15.999,00 € και Κ.Α:30.7331.17 (κωδικός αριθμός έργου του προϋπολογισμού του Δήμου
Ορεστιάδας).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%o,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235). Επίσης
ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%o) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ
τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά και Βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 ( με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ.7
περ. θ΄του ν. 4412/2016).
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
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 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
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φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Άλλες πληροφορίες:

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας.

Ορεστιάδα 29/12/2020
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

