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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 139.113,00 € (με τον Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6262.0002

CPV 77311000-6

Ο  Δήμαρχος  Καισαριανής  προκηρύσσει  τον  Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Διαγωνισμό  για  την  υπηρεσία  –
εργασία :“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ : 139.113,00 € (με τον Φ.Π.Α.) με βάση τα ακόλουθα:

1.  Την αριθμ. 97/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καισαριανής με την οποία έγινε η
έγκριση της μελέτης καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης, και διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2015.

2. Την υπ' αριθμ. 83.6/2014 Απόφαση ΔΣ για Ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τις εν
λόγω εργασίες 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος,  την  2α
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών), ύστερα από
κανονική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποστολής  της  προκήρυξης  στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και  στον Ελληνικό Τύπο,  στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07.
Η δημοπρασία θα γίνει με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό σε ευρώ,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 10/08/2015 από ώρα 08:00πμ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 27/8/2015 έως 13.00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 180
ημέρες, με δυνατότητα παράτασης.

Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  διατίθεται  από  την  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Δήμου  Καισαριανής
www.kessariani.gr και από την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν εργολήπτες  φυσικά  πρόσωπα  ή  εργοληπτικές  εταιρείες  που
αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα έργα πρασίνου, εγγεγραμμένοι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕ)
ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο από το οποίο αποδεικνύεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας
στην συντήρηση χώρων πρασίνου.   Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα πρασίνου,  &  για τις
κοινοπραξίες: Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ αντίστοιχης κατηγορίας για έργα πρασίνου.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού ίσου με το δύο
τοις  εκατό (2%)  της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.  ήτοι  2.262,00 € ,  αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ.. Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω εργασία από την Τεχνική Υπηρεσία (κ.
Αλιφραγκή Καλλιόπη) τηλ.  20132010780 οδός Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Καισαριανή κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
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