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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ο ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 
Ηλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα 

από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) για την ανϊδειξη αναδόχου 
εκτϋλεςησ του ϋργου: «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου 
Κορυδαλλού», ςυνολικόσ δαπϊνησ 939.000,00€(ςυμπεριλαμβανομϋνου  του  Υ.Π.Α. 24%).  
Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 27 του ν.4412/2016 και 
υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού, «ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΨ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
1.cpv: 45215200-9 Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για κτύρια κοινωνικών υπηρεςιών 
2.Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ: Μη αποδοχό εναλλακτικών προςφορών. 
3. Φρόνοσ εκτϋλεςησ του ϋργου : ορύζεται ςε οκτώ (8) μόνεσ και αρχύζει από την υπογραφό τησ ύμβαςησ. 
4. Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ: Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ςε ϋργα κατηγορύασ Η/Μ κατϊ την ϋννοια  του 
ϊρθρου 100 του ν.3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη 
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη 
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
 
Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και θα υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 95 παρ.2α του ν. 4412/2016. 
 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ 
του Ε..Η.Δ.Η. (με ςυςτημικό αριθμό 93331) www.promitheus.gov.gr., ςτην ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό 
φϊκελο. 
 
Καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 30η/11/2020, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα  14:00μ.μ. 
Για την ςυμμετοχό τουσ ςτον Διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύτε να διαθϋτουν 
ψηφιακό υπογραφό χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα του 
Ε..ΗΔ.Η. www.promitheus.gov.gr. 
 
Για τα πλόρη τεύχη του Διαγωνιςμού παρϋχεται ελεύθερη, πλόρησ και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτην 
ψηφιακό πλατφόρμα " ηλεκτρονικού διαγωνιςμού" τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ 
και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ του Δόμου Κορυδαλλού www.korydallos.gr.  
Σα αιτόματα για ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ – διευκρινόςεισ για τα ϋγγραφα του Διαγωνιςμού 
υποβϊλλονται  ηλεκτρονικϊ  ςτο  ηλεκτρονικό  ςύςτημα  του  Ε..ΗΔ.Η.   www.promitheus.gov.gr . 
 
Η  δαπϊνη δημοςύευςησ θα βαρύνει τον ανϊδοχο ςύμφωνα με το με το ϊρθρο 4 παρ 3 του Ν. 3548/07, όπωσ 
προςτϋθηκε με το ϊρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 
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Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύµβαςησ, κατατύθεται από τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ), εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςε 
ποςοςτό 2% επύ του προώπολογιςμού µη ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α, ότοι το ποςό των #15.145,16€# 
δϋκα πϋντε χιλιϊδων εκατόν ςαρϊντα πϋντε Ευρώ και δϋκα ϋξι λεπτών. 
Φρηματοδότηςη: 1. Πόρουσ   Ε.Π. «Αττικό» 2014-2020 με ϋνταξη τησ Πρϊξησ ςτο Ε.Π. ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020 
με την με αριθ. πρωτ. 1021/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠ7Π7-Ρ3Η) Απόφαςη του Περιφερειϊρχη και ϋχει 
εγγραφεύ ςτο ςυγχρηματοδοτούμενο ςκϋλοσ του ΠΔΕ με ενϊριθμο 2020ΕΠ08510071, η οπούα  
τροποποιόθηκε με την με αριθ. πρωτ. 1575/04-06-2020 Απόφαςη του Περιφερειϊρχη Αττικόσ, τησ 
Πρϊξησ «Παρεμβϊςεισ βελτύωςησ τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ ςε Δημοτικϊ Κτύρια του Δόμου 
Κορυδαλλού», ςτον Ωξονα Προτεραιότητασ «Προώθηςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ τησ χρόςησ ΑΠΕ και 
τησ υμπαραγωγόσ και προώθηςη Φαμηλών εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα ςτισ Αςτικϋσ Περιοχϋσ με 
ποςό 500.000,00 (χωρύσ ΥΠΑ) + 120.000,00€ (ΥΠΑ). ύνολο επιλϋξιμησ δαπϊνησ 620.000,00€. Η 
παραπϊνω πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (ΕΣΠΑ).  
2. Ιδύουσ Πόρουσ ποςού 257.258,06 (χωρύσ ΥΠΑ) + 61.741,94€ (ΥΠΑ). υνολικό ποςό δαπϊνησ με ιδύουσ 
πόρουσ 319.000,00 €. 
Πληροφορύεσ παρϋχονται από τουσ υπαλλόλουσ τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου  
κ. Καμπουρϊκη Αντωνύα και κ. Παππούλη Δημότριο κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ  
(τηλ. επικοινωνύασ: 210 4990525 – 210 4990471). 
 
 
 
 
 
 

Ο  Αντιδόμαρχοσ 

 
Δημόπουλοσ Γεώργιοσ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         2                                        
 

ΑΔΑ: 985ΑΩΛΩ-Ξ6Ι


		2020-10-27T08:43:39+0200


		2020-10-27T17:26:15+0200
	Athens




