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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Αριθμός Διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 41897)

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία), για
την  ανάθεση  σύμβασης  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών,  συντήρησης,  ελέγχου,
εξαγωγής,  μεταφοράς,  αποσυναρμολόγησης,  επισκευής,  επανασυναρμολόγησης,
επιστροφής,  εγκατάστασης  και  ρύθμισης  λειτουργίας,  του  ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού  των  αντλιοστασίων  ύδρευσης,  άρδευσης  και  λυμάτων,  του  Δήμου,
προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”
και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  (άρθρο 86, Ν.4412/2016)

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV: 50532000-3.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών της σύμβασης.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της  διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. 

Οι  προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς  ηλεκτρονικά από  19-05-
2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:01μ.μ. μέχρι την 09-06-2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 23:00μ.μ.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας, δεν  υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα  την 16-06-
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2017 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 10:00π.μ. έως  11:00π.μ.,  μέσω  των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα  συμμετοχής στη  διαδικασία  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και,  σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  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.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς
(προμηθευτές) πρέπει  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  να  εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία,  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των 8.064,52 ευρώ1 (οκτώ χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δυο λεπτά).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον  όρο ότι  η  εγγύηση καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του  χρόνου ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου 2.4.5  της  Διακήρυξης,  αλλιώς η
προσφορά απορρίπτεται. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη του, τη διάρκεια ισχύος της προσφορας τους και
της εγγύησης συμμετοχής.

Τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  είναι  αναρτημένα  στο  δικτυακό  τόπο  του  Δήμου
Πολυγύρου  στη  διεύθυνση  www.polygyros.gr  και  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται  μόνο ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (μέχρι την  29-05-2017,
ημέρα  Δευτέρα και ώρα  20.00 μ.μ.) και απαντώνται αντίστοιχα (μέχρι την  02-06-2017,
ημέρα  Παρασκευή και ώρα  14.00 μ.μ.) στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

1 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α
παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).  
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Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών πληροφοριών –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται
από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  υποβάλλονται,  από  τους
εγγεγραμμένους  στο  Σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό
τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ταχυδρομική Δ/νση Αναθέτουσας Αρχής
Δήμος Πολυγύρου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ρήγα Φεραίου με Εμμανουήλ Παππά,  

Πολύγυρος Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63100 Ελλάδα,  

πληροφορίες: κος Γ. Παπασαραφιανός 

τηλ. 2371 0 25120, fax 2371 0 25194, 

e-mail: tech10@polygyros.gr, 
 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πολύγυρος, 18-05-2017
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου

Αστέριος Ζωγράφος
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