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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΚΕΥΝΣ

Location: Athens

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ιεξαγωγής επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάθεση των
εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων στα κτίρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης –
Συκεών για τρία (3) έτη.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό κάτω
των ορίων µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων
στα κτίρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών για τρία (3) έτη, προϋπολογιζόµενης
δαπάνης 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής:
Επωνυµία
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κώδικας
Χώρα
Κωδικός NUTS
Τηλέφωνο
Φάξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµίο
Αρµόδιοι για πληροφορίες
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο(URL)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
(ΚΕΥΝΣ)
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1
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56625
ΕΛΛΑΣ
GR122
2313329620 & 2313329566
2310634366
pp.keyns@n3.syzefxis.gov.gr keyns2012@gmail.com
Κος ΥΕΤΙΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
http://www.dimosneapolis-sykeon.gr

Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης:
1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων στα κτίρια της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών για τρία (3) έτη.
2. Κωδικός CPV: Τα είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(CPV): 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων & 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης.
3. ∆ιάρκεια της Σύµβασης: Η σύµβαση ισχύει από την ηµέρα υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται σε
τρία (3) από αυτήν.
4. ∆ικαίωµα Συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, β)
ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισµοί, δ) κοινοπραξίες προµηθευτών. Οι
ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλλουν προσφορά. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της αναλυτικής διακήρυξης.
5. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή).
6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών οκτώ µήνες (8) από την επόµενη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής.
7. Απαιτούµενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α., για την οµάδα ή οµάδες που λαµβάνουν µέρος,
ήτοι 1.200,00 €. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συµµετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1 της αναλυτικής
διακήρυξης.
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει
εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύµβασης (προϋπολογισµός
προµήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην
παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη της προµήθειας προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών.
Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά
του. Αναλυτικά οι όροι των προδικαστικών προσφυγών στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
∆ιαδικασία: Ο διαγωνισµός θα γίνει µε την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων µε τη χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται
µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
∆ιάθεση εγγράφων - στοιχείων του διαγωνισµού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού βρίσκονται
αναρτηµένα ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης
πρόσβαση.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται µόνο από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Υποβολή προσφορών: Η ηµέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 25/10/2021 ηµέρα ∆ευτέρα και η ώρα
έναρξης η 08:00 π.µ. Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 01/11/2021 ηµέρα ∆ευτέρα και η ώρα λήξης
15:00 µ.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 04/11/2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.00
π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στο ΕΣΗ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr), και στο site του ∆ήµου, προκήρυξη της διακήρυξης αναρτάται στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον
τύπο.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ
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