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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
για την ανάθεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ» με προϋπολογισμό 604.551,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2) Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολο-
γισμό 402.783,52 και β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 83.807,79 (δαπάνη εργα-
σιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών).
3)  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 με συστημικό αριθμό  93457, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα
www.metamorfossi.gr.
4) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
5) Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται
η 30-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
6) Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται
η 04-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
7) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, πα-
ράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος
8) Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα
των  επί  μέρους  ποσοστών  έκπτωσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  95  παρ.  2(α)
του Ν. 4412/2016.
9) Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα
έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  Για τη
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να δια-
θέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ  –  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
12) Η  επιλογή  του  Αναδόχου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  «ανοιχτή  διαδικασία»  του  άρθρου  27
του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
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13) Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
13.1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην 1η τάξη και άνω και 
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στην Α1 τάξη και άνω
καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4412/2016 υπό τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ. 1 & 3 του Ν.4412/2016 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 δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού 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.
13.2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
14) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εννέα (9) συνολικά ημερολογια-
κούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
15) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομι-
κούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστο-
λής συμμετοχής που ανέρχεται  στο ποσό των 9.750,83  € χρόνου ισχύος εννέα (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
16) Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ του  Δήμου  Μεταμόρφωσης σε  ποσό
244.551,22 € στον Κ.Α.  30.7331.0004 και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) μέσω του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” σε ποσό 360.000,00 € στον Κ.Α. 69.7331.0002.
17) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης και
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 321/2020 Απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΘΠΔΩΚΒ-Ι9Κ).
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