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Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής
Παπάγου – Χολαργού
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ’
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
Κ.Α.Ε. :
15.7321.03
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 45214100-1: Κατασκευαστικές εργασίες για
παιδικούς σταθμούς
39160000-1: Σχολικά έπιπλα
39512000-4: Κλινοσκεπάσματα
39221000-7: Εξοπλισμός μαγειρείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου –
Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), διακηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 68.382,55 € (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (σχετική η με αριθμό 2017068 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (www.dokmepa.gr)
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-04-2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού (οδός Αναστάσεως 90 Παπάγου, στο 1ο υπόγειο).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σε επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας Οικοδομικών προϋπολογισμού 55.147,22 € χωρίς ΦΠΑ (αρ. 59 του
Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου
76 του Ν.4412/2016
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους του ΔΟΚΜΕΠΑ.
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. του Δήμου Παπάγου – Χολαργού .
Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 213 2027113, FAX επικοινωνίας
2132027198 , αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Χριστίνα Αναγνωστοπούλου.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
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