
   
     

     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
συνόλου των άρθρων της για τη «Συντήρηση

Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στο
43130000-3 «Εξοπλισµός γεωτρήσεων» και

Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές

Προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης
συµβαλλόµενα µέρη σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθµιση
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό
9, 1ος όροφος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
1238/2021 (Α∆Α: Ψ7ΚΖΩ6Μ-ΒΨ1) Πράξη
Σεπτεµβρίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν
φορέων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
συµµετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συµφωνητικό
ορίζεται το χρονικό διάστηµα των εκατόν είκοσι

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται
Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται µ

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται
∆ιεύθυνση Προµηθειών & Αποθηκών -
της διακήρυξης κ. Αναστάσιο Χουλιαρά
προδιαγραφών µε τον κ. Σωτήρη Παπαϊωάννου
ηµέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν
λοιπά έγγραφα της σύµβασης µέσω: α
ΚΗΜ∆ΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/

Η παρούσα θα δηµοσιευτεί στις τοπικές εφηµερίδες
του ∆ήµου Αθηναίων. 
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υνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για κάθε οµάδα
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων

κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
γεωτρήσεων» και η αντίστοιχη εργασία στον κωδικό 76300000-6 «Εργασίες

της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου
,00€). 

δεκτοί προµηθευτές των ζητούµενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό

εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης της υπογεγραµµένης
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1 του ν

«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης

διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆/νσης Προµηθειών & Αποθηκών
τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2017 ενώπιον της ορισµένης

Πράξη αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – ∆ιενέργειας του
και ώρα 10:00 π.µ. – 10:30 π.µ., ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών

προσφορών: 10:30 π.µ. 

διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και
απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.. Για την έγκυρη συµµετοχή
σύµβασης κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς

το δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς

υπογράψει Συµφωνητικό µε τον ∆ήµο Αθηναίων. Ως χρόνος ισχύος
εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την ανάρτησή του στο ΚΗΜ∆ΗΣ

σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της

κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή του συµφωνητικού.  

διαγωνισµό παρέχονται στους ενδιαφερόµενους κατά τις εργάσιµες ώρες
- Τµήµα ∆ηµοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1

Αναστάσιο Χουλιαρά e-mail: a.xouliaras@athens.gr, τηλ: 210-5245828
Σωτήρη Παπαϊωάννου, τηλ. 210-9224873, email: s.papaioannoy@athens

έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, στα παραρτήµατά
σύµβασης µέσω: α) της ιστοσελίδας του ∆ήµου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr

http://www.eprocurement.gov.gr/. 

στις τοπικές εφηµερίδες «Χτύπος» και «Κοινωνική Πειραιά», και
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κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
κάθε οµάδα ξεχωριστά και επί του 
εγκαταστάσεων γεωτρήσεων». 

Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 
6 «Εργασίες γεωτρήσεων». 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

προϋποθέσεις που τίθενται στη ∆ιακήρυξη. 

ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

ανάρτησης της υπογεγραµµένης από τα 
του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 
ορισµένης µε την υπ’ αριθµ. 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στις 14 
παραλαβής προσφορών: 10:00 π.µ. και 

καθώς και οι ενώσεις οικονοµικών 
την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία 

οικονοµικούς φορείς εγγυητική επιστολή 
σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Ως χρόνος ισχύος του Συµφωνητικού 
του στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του 
επί της εκτιµώµενης αξίας της 

εργάσιµες ώρες και ηµέρες από τη 
Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων 

5245828 και επί των τεχνικών 
athens.gr, κατά τις εργάσιµες 

διακήρυξης στα παραρτήµατά της και στα 
/www.cityofathens.gr β) του 

και θα αναρτηθεί στο portal 

ΑΔΑ: 6ΓΣΕΩ6Μ-ΤΚ5
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