
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Σκύδρα 06-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Αρ. Πρωτ.  7890

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ”

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ, σύμφωνα με το N.
4412/2016 καθώς και  τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης  μελέτης για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο
Δημοτικό Στάδιο Σκύδρας Ν. Πέλλας”  προϋπολογισμού  171.794,73  ευρώ με το
Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Οδός: Εθν. Αντίστασης 20
Ταχ.Κωδ.: 58500
Τηλ.: 23813-51802
Telefax: 23813-51852
E-mail: d_skydras@skydra.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.skydra.gr

2.  Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:   Η σύμβαση  αναφέρεται  σε  εργασίες
ανακαίνισης/συντήρησης τμήματος του κλειστού γυμναστηρίου της Σκύδρας, Το τμήμα αυτό
περιλαμβάνει τα αποδυτήρια των ομάδων, τις τουαλέτες κοινού το γραφείο του γηπέδου, το
κυλικείο και την αίθουσα προπόνησης-βαρών.  Επίσης προβλέπεται τοποθέτηση φωτισμού στο
χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το κλειστό γυμναστήριο.

3. Προϋπολογισμός:  Ο  Προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  171.794,73
Ευρώ από τα οποία:
Εργασίες : 102.095,90 Ευρώ
Γ.Ε. & Ο.Ε. : 18.377,26
Απρόβλεπτα : 18.070,97
Φ.Π.Α. : 33.250,59 Ευρώ

4. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ  (2017ΣΕ01600015), με
ποσό 171.794,73 Ευρώ.

5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές

6.  Χρόνος  εκτέλεσης  του  έργου:   Οκτώ  (8)  μήνες  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

7.  Δικαιούμενοι  συμμετοχής:  Στη  Δημοπρασία  γίνονται  δεκτές  μεμονωμένες
εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  που  είναι
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για τις κάτωθι κατηγορίες και τάξεις πτυχίων : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΛ. ΠΤΥΧΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ
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Ακόμα γίνονται δεκτές Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη – μέλη της
Ε.Ε.  που  είναι  εγγεγραμμένες  στους  επίσημους  καταλόγους  αναγνωρισμένων
εργοληπτών των χωρών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 334/2000
για αντίστοιχη κατηγορία και δυναμικότητα όπως απαιτείται από τις επιχειρήσεις στο
ΜΕΕΠ.
Οι  λόγοι  αποκλεισμού  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  22.Α  της  αναλυτικής
διακήρυξης.

8.  Περιεχόμενο  προσφορών  :  Κάθε  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας
καταθέτει   φάκελο  προσφοράς  που   περιλαμβάνει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα
ακόλουθα: 
α)  Σφραγισμένο  φάκελο  δικαιολογητικών  συμμετοχής  που  περιέχει  :  i)  το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016
(ΤΕΥΔ)  που προβλέπει η διακήρυξη και ii) την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό, ποσού 1.386,00 Ευρώ.
β) Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς.

9.  Διεξαγωγή  διαγωνισμού:  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στο  Δημαρχείο
Σκύδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016, την  06/07/2017,  ημέρα
Πέμπτη. Η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι στις 10:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

10.  Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης  στη  διεύθυνση  διαδικτύου  www.skydra.gr (εκτός  του  εντύπου
οικονομικής  προσφοράς  που  παραλαμβάνεται  από  την  Tεχνική  Υπηρεσία  του  Δ.
Σκύδρας).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης
και πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση, από το γραφείο  της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Σκύδρας (Δημαρχείο Σκύδρας, Εθν. Αντίστασης 20, 58500, τηλ. 23813-
51851) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

11. Κωδικός CPV: 45261920-9, 77320000-9 και 45316000-5

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr)  και   στην  ιστοσελίδα του  Δήμου  Σκύδρας  (
www.skydra.gr  )

Η Δήμαρχος Σκύδρας

                                                               

Ιγνατιάδου Αικατερίνη
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