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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Αμυνταίου, διακηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ
ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»  CPV : 45233253-7, με προϋπολογισμό 160.000,00  Ευρώ περιλαμβανομένης
της δαπάνης ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στη πλατεία αγοράς της πόλης του Αμυνταίου
του Δήμου Αμυνταίου,  και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 13.287,74
ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) , Α1  και άνω για έργα κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 58.971,56 ΕΥΡΩ
(δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  και  Α1   και  άνω  για  έργα  κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΝΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  με  προϋπολογισμό
54.461,04 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. 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 www.amyntaio.gr  του
Δήμου Αμυνταίου (αναθέτουσα αρχή).
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
4.Ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η  24-06-2021, ημέρα Πέμπτη , Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:15 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί  καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Η  απόφαση  αυτή  κοινοποιείται   στους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας
“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  διαθέτει,  καθώς  και  στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.. 
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
- δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ στην τάξη  Α1  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με
προϋπολογισμό 13.287,74 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ και  απρόβλεπτα) ,  Α1  και  άνω για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑ με
προϋπολογισμό  58.971,56  ΕΥΡΩ   (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  και  Α1  και  άνω  για  έργα  κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 54.461,04 ΕΥΡΩ  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
- 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.

5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
5.3 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).
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δυο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και
εξήντα πέντε λεπτά (2.580,65 €) και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου.
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