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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04.18 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και
τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υλικών» για τις ανάγκες του υποέργου 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση
Η/Μ εξοπλισμού» της Πράξης: «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος Ιεράς Μονής
Εσφιγμένου», με CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό, 44115210-4 Υλικά Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
44115220-7 Υλικά Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, 31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης (και η τοποθέτηση τους
επί του έργου), 35111500-0 Συστήματα πυρόσβεσης (και η τοποθέτηση τους επί του έργου), 44111000-4
Κατασκευαστικά υλικά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
Στα υλικά πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των προς προμήθεια
υλικών στο έργο.
Επιπρόσθετα προβλέπεται η εγκατάσταση και έναυση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του λέβητα
πετρελαίου.

Τόπος παράδοσης
Εργοτάξιο του κτιρίου Ιερού Καθίσματος Αγίου Τρύφωνος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, Άγιο Όρος
Εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας της σύμβασης σε ευρώ (χωρίς την προαίρεση):
Για την ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών – Θέρμανσης και Προμήθεια και Εγκατάσταση
Πυρόσβεσης», εκτιμώμενης αξίας 23.188,50€
Για την ΟΜΑΔΑ Β: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και προμήθεια και εγκατάσταση Πυρανίχνευσης»,
εκτιμώμενης αξίας 32.847,00 €
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.440,83 € (στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αν υπάρξει ανάγκη προϋπολογισμός 56.035,50 €, δικαίωμα προαίρεσης 8.405,33 €).
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού κάθε ομάδας και όχι επιλεκτικά για επιμέρους
ποσότητες.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης, του Συστήματος: www.promitheus. gov.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
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στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής www.programathos.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310888553, FAX επικοινωνίας
2310 888 646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δροσάκης Ανδρέας.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά.

Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για ομάδες της από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 05/03/2021, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 12/03/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος - μέλος
της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 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 ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της
προσφοράς.
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τους επόμενους τέσσερις (4) μήνες και τυχόν
ανατιμήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές.
Πηγή χρηματοδόσης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διαδικασίας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η
σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Εργασίες αποκατάστασης Ιερού Καθίσματος Αγίου
Τρύφωνος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014‐2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3108/04.06.2019 του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5038123, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ. πρωτ.
4071/09.07.2019 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% επί
του προϋπολογισμού κάθε ομάδας χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι:
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Για την ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών – Θέρμανσης και Προμήθεια και Εγκατάσταση
Πυρόσβεσης», αξίας 530,00 €
Για την ΟΜΑΔΑ Β: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και προμήθεια και εγκατάσταση Πυρανίχνευσης»,
αξίας 750,00€
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΣΟΥΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αριθ. Φ. 2/40/ΠΑ/ 3152 / 22.01-04.02.2021 απόφαση
της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους
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