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ΑΔΑ: 6ΓΚΣΩ19-ΓΑΤ

Βελεστίνο, 13/09/2022
Αρ. Πρωτ. -10107-

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση:
Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66,
Βελεστίνο
Ταχ. Κώδικας: 37 500

61.500,00€ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Αρ. Μελέτης : 41/2022

14.760.00€ (Φ.Π.Α. 24%)
76.260,00€ (ΣΥΝΟΛΟ)

Κ.Α. 61-7311.09

ΑΡ. Πρωτ: 9284 /09-08-2022
CPV: 45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για
σχολικά κτίρια)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1 . Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κ α τ α σ κ ε υ ή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα
Φεραίου»
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 76.260,00Ευρώ με ΦΠΑ.
Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕ & ΕΟ 18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Απρόβλεπτα 15%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Πρόβλεψη αναθεώρησης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

45.286,14 €
8.151.51 €
53.437.65 €
8.015,65€
61.453,30€
46,70€
61.500,00€
14.760,00 €
76.260,00€

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου.
Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί με βάση το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου , στη
διεύθυνση rigas-feraios.gr .
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των
υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου ,
Βελεστίνο, Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66, Δημαρχείο ή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες για το
διαγωνισμό: Λάβδας Λεωνίδας στο τηλ. 2425350228.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/10/2022
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (άρθρο 18 της διακήρυξης). Εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11/10/2022, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00π.μ (άρθρο 18 της διακήρυξης).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εγκαταστάσεων και διαθέτουν πτυχία Α1
Τάξης, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και,
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης
δημοσιων συμβασεων.
Β) Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.ii,
Γ) Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του
αρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την
υποβολη προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη
πρεπει να ειναι τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου
μητρωου για την ενωση (πχ κοινοπραξια).
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής ύψους
2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και πρόβλεψη αναθεώρησης, δηλ. ανέρχεται στο ποσό
των 1.229,10 Ευρώ (άρθρο 15.1 της διακήρυξης).
8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία
κατάθεσή της (άρθρο 19.1 της διακήρυξης).
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης. (άρθρο 12 της διακήρυξης)
10. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής (άρθρο 16 της διακήρυξης).
11. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου
rigas-feraios.gr, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα
δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
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12.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα
Φεραίου.
13. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 με ενάριθμο έργου
2017ΣΕ05500010) με το ποσό των 76.260,00 Ευρώ (με τον ΦΠΑ)

Βελεστίνο, 13/09/2022
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου
Δημήτριος Στ. Νασίκας

i

ii

Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν
συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ.
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.

