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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με το σύστημα 

προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης περ. α, παρ. 2, του άρθ. 95 του Ν.4412/2016, η εκτέλεση του έργου: « 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 ΣΤΗ ‘’ΒΑΛΑΡΙΑ’’ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ», προϋπολογισμού 
μελέτης :  785.000,00 €  με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ (24%).         

               CPV: 45243510-0,45262300-4,45112720-8, 45316000-5 45314120-8, , NUTS:EL306 

                 Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
     1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

      2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλοςένωσης. 
      3. 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). 
 

       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 Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
οικοδομικά , πρασίνου , ηλεκτρομηχανολογικά και  Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 20-06-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα) σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους με φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.  

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών  ορίζεται η 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (12.661,29 €) , με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον εννέα 
(9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, δηλαδή έως τις 19/04/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Θα υπάρχει 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 της 
αναθέτουσας αρχής www.mandras-eidyllias.gr στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής για ποσό 600,000,00 ευρώ και από ιδίους πόρους του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας για ποσό 185.000,00 ευρώ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας . 
 
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
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