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ΘΔΜΑ:Πεπίληψη διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού άνω ηων οπίων με
ηίηλο «Δπιζκεςή-Αναβάθμιζη αθληηικών εγκαηαζηάζεων και γηπέδων ηος Γήμος
Μάνδπαρ-Διδςλλίαρ».
Ο Δήκαξρνο Μάλδξαο-Εηδπιιίαο, έρνληαο ππόςε ηε κε αξηζκ. 312/2021 Απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (κε ΑΔΑ ΦΥ95ΧΛΑ-ΤΘΥ) πεξί έγθξηζεο κειέηεο θαη θαηάξηηζεο
ησλ όξσλ δηαθήξπμεο, δηαθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό άλσ ησλ νξίσλ κε ηίηιν
«Δπιζκεςή-Αναβάθμιζη αθληηικών εγκαηαζηάζεων και γηπέδων ηος Γήμος ΜάνδπαρΔιδςλλίαρ», ν νπνίνο ζα δηελεξγεζεί κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΕΗΔΗ, γηα πνζό πνπ
αλέξρεηαη γηα 2 νκάδεο ζηηο 591.726,50€ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζπλνιηθή αμία ζην πνζό ησλ
733.740,86€ με ΦΠΑ 24%(142.014,36€). Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζει ηιμήρ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηε κε αξ.πξση.
15468/21-12-2021 Γιακήπςξη (21PROC009834071) θαη ηε κε αξ. Δ112/2021 (ΑΔΑΜ:
21REQ009510028) Μειέηε ηνπ Δήκνπ Μάλδξαο-Εηδπιιίαο.
Αθνινπζεί πηλαθαο κε ηα πνζά αλά νκάδα:
α/α
ΟΜΑΔΑ

1η

2η

Πεξηγξαθή Οκάδαο

Δπιζκεςή - αναβάθμιζη
αθληηικών ανοικηών
εγκαηαζηάζεων και γηπέδων ηος
Γήμος Μάνδπαρ – Διδςλλίαρ
ΔΠΙΚΔΤΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ
ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ
Γ.Γ. ΔΡΤΘΡΧΝ ΓΗΜΟΤ
ΜΑΝΓΡΑ-ΔΙΓΤΛΛΙΑ
ΤΝΟΛΑ

Καζαξή αμία Οκάδαο

ΦΠΑ 24% νκάδαο

Σειηθή αμία

503.026,50

120.726,36

623.752,86

88.700,00
591.726,50

21.288,00
142.014,36

109.988,00
733.740,86

Φνξείο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη:
α)ην Τπ.Εζ. από ην Πξόγξακκα Φηιόδεκνο ΘΘ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 90925/23-12-2020
Απόθαζεο κε ΑΔΑ: 6MMY46ΜΣΛΤ6-90Ρ ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο IV «ΕπηζθεπήΑλαβάζκηζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεπέδσλ ηνπ Δήκνπ Μάλδξαο-Εηδπιιίαο». Σν
Τπ.Εζ. επηρνξεγεί ην πνζό ησλ 600.000,00€ ην νπνίν πξνέξρεηαη από Πηζηώζεηο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ πιινγηθή Απόθαζε Έληαμεο (ΑΔ) 055 ζηελ νπνία
εληάρζεθε ην έξγν «Έξγα θαη επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ρώξαο (εηδηθό πξόγξακκα
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ελίζρπζεο ησλ δήκσλ) κε ενάπιθμο έπγος 2017Δ05500010 θαη πξνϋπνινγηζκό 1.000.0000€
(ΑΔΑ:7ΖΥΡ465ΥΘ8-3ΚΖ).
β)ν Δήκνο Μάλδξαο-Εηδπιιίαο, ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην πνζό ησλ 133.740,86€ ην πξνέξρεηαη
από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Δήκνπ.
Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε βαξύλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηος
ΚΑΔ 61.7135.0001 ηνπ Δήκνπ Μάλδξαο-Εηδπιιίαο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021.
ην δηαγσληζκό δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ:Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή έλσζε
απηώλ ησλ πξνζώπσλ ή/θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4412/16. Επηπιένλ, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην ΕΗΔΗ.
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.Κάζε
πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό γηα πνζό πνπ
ζα θαιύπηεη ην 2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη 11.834,53 Επξώ θαη
γηα ηηο 2 νκάδεο. Αθνινπζεί πίλαθαο πνζώλ εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο αλά νκάδα:

Α/Α

1η

2η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ
Δπιζκεςή - αναβάθμιζη αθληηικών
ανοικηών εγκαηαζηάζεων και
γηπέδων ηος Γήμος Μάνδπαρ –
Διδςλλίαρ
ΔΠΙΚΔΤΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ
ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ
Γ.Γ. ΔΡΤΘΡΧΝ ΓΗΜΟΤ
ΜΑΝΓΡΑ-ΔΙΓΤΛΛΙΑ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΟΜΑΔΑ

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ(2%
επί της καθαρής
αξίας της ομάδας)

503.026,50

10.060,53

88.700,00

1.774,00

591.726,50

11.834,53

Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε Δηαδηθηπαθή πύιε
www.promitheus.gov.gr κέζσ ηνπ ΕΗΔΗ κε ζςζηημικό απιθμό διαγωνιζμού 140297,
νξίδεηαη η ημέπα Παπαζκεςή 14/01/2022 και ώπα 14:00 μμ. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε εκέξα Σεηάπηη 19/01/2022 και ώπα 10:00 π.μ.
Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξόζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαδεηήζνπλ από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Μάλδξαο- Εηδπιιίαο ζηε δηαδξνκή www.mandras-eidyllias.gr-Γξαθείν Σύπνπ-ΠξνθεξύμεηοΔηαθεξύμεηο.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟΜΑΝΓΡΑ-ΔΙΓΤΛΛΙΑ
ΥΡΗΣΟ Δ. ΣΑΘΗ
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