ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
Δ/νση : Σοφ. Βενιζέλου 114 – Ηλιούπολη,
Τηλ. : 210 9944001, Fax : 210 9910036

Ηλιούπολη :14-11-2016
Αρ. Πρωτ:1950

τ.κ. 163 45

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ«Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ»
Έχοντας υπόψη:
 Τον Ν. 4412/2016(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες και 2014/25/ΕΕ
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 328 του Ν.4412/2016
 Του άρθρου 209 παρ.9 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ από την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 4270/2014 Δημόσιο Λογιστικό
 Του Π.Δ 113/2010 όπως ισχύει σήμερα.
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012)
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 Την υπ΄αριθμ. 53/2016 Τεχνική Έκθεση
 Την ανάγκη για του Ν.Π της συγκεκριμένης εργασίας για την ασφαλή και εύρυθμη
λειτουργία των εγκαταστάσεων του.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την ανάθεση της
συντήρησης και επισκευή των κτιρίων – εγκαταστάσεων του Ν.Π.

Α. Η παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης –
ηλεκτρολογικά, αποκατάσταση βλαβών μονώσεων,
υαλοπινάκων, χρωματισμών κλπ στους χώρους του Ν.Π.

σιδηρών

κατασκευών,

αλουμινίων,

Β. Το συνολικό κόστος της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 12.600€ χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό των
500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0039 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
οικ. Έτους του 2016 ενώ για το υπόλοιπό ποσό 12.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. θα γίνει πρόβλεψη που
θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ εκτέλεσης των εργασιών
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
συμβάσεως. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική μελέτη.
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα Τεύχη Διαγωνισμούς, τα οποία θα προσαρτηθούν στη Σύμβαση και θα αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της, κατά σειρά ισχύος είναι:
 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
 Η Τεχνική Έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές
 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και
συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών σχετική με το αντικείμενο. Αυτό
αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της επισυναπτόμενης
Τεχνικής Μελέτης, και τους αποδέχεται.
γ. δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
δ. τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή και για περισσότερες
ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων όπως αναλύονται στο ενδεικτικό
προυπολογισμό.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
Ειδικότερα: θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Π.»
Η προσφορά θα επιδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσης
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ όπως δίδεται από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Μελέτης του Ν.Π
β) Τα στοιχεία του αποστολέα
Οι προσφορές που δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθούν.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις θα πρέπει
να είναι καθαρογραμμένες και ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.» Δ/νση: οδός Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, Ηλιούπολη
(Δημοτικό Κολυμβητήριο) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρα: 08:00π.μ έως 13:00μ.μ.
Αρμόδια υπάλληλος: Πολυξένη Παπαδοπούλου.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται (σε σφραγισμένο φάκελο) στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ.,
Δ/νση: Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, Ηλιούπολη (Δημοτικό Κολυμβητήριο) Τ.Κ 16345 το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 13:00.
Το άνοιγμα των προσφορών θα από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών μετά τη λήξη της
κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του Ν.Π., οδός Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, Ηλιούπολη
(Δημοτικό Κολυμβητήριο) όπου θα μπορούν να παρευρεθούν και οι ενδιαφερόμενοι.
Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή που
ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται στο τέλος εάν
όλα τα δικαιολογητικά είναι εντάξει.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών, όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε
στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών σε πρακτικό.
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η κατακύρωση θα γίνει στον πάροχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής του Διαγωνισμού.
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του.
Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το στο Ν.Π.Δ.Δ. η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους
της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασίας.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του παρόχου θα γίνει αφού προσκομιστεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των εργασιών που παρελήφθησαν, μετά τον έλεγχο
των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

