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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Αρ. πρωτ. 5575/27-12-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΠΑΡΧΕΙΟ)»
Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(ΕΠΑΡΧΕΙΟ)», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 69.354,84 χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Τηλ. : 27360 31755
Fax : 2736031919
E-mail :ty@kythira.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
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 του Δήμουwww.kythira.gr
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
4. Κωδικός CPV: 45259000-7
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:









Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων .
Αποξήλωση σαθρών ξύλινων κουφωματων
Διαμόρφωση χώρου και στους δύο ορόφους με οπτοπλινθοδομές μπατικές ως
σχέδια
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά
Τσιμεντενέσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο (τοιχοδομές γενικά, άοπλο ή οπλισμένο
σκυρόδεμα, βράχο κλπ).
Επισκευή με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στο εξωτερικό κανάλι ομβρίων
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm

Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919
URL:www.kythira.gr – E: ty@kythira.gr

ΑΔΑ: Ψ38ΧΩΛΨ-ΖΣΕ

19PROC006110646 2019-12-27











Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη τύπου νιαγκόν
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Πλήρης κατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης στον χώρο WC,
προμήθεια και σύνδεση νιπτήρα, λεκάνης αποχωρητηρίου και δοχείου πλύσεως
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες τοπικής προέλευσης στο
εξωτερικό κανάλι ομβρίων.
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά και όλες οι εργσίες που
προβλέπονται στο τιμολόγιο, προμέτρηση και προϋπολογισμό της μελέτης.

6. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
7. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1ης
και άνω 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσειςοικονομικών 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).
8.1. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.
8.2. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.
9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919
URL:www.kythira.gr – E: ty@kythira.gr

ΑΔΑ: Ψ38ΧΩΛΨ-ΖΣΕ

19PROC006110646 2019-12-27

11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:17/2/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
12. Φάκελοι προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.grτου ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και
σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για
διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
14. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:21/2/2020,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.
15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς
και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
16. Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π.
17. . Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
18. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
19. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
1.388,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους άρθρου 19 της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919
URL:www.kythira.gr – E: ty@kythira.gr

