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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση ισχύος των προσφορών του ανοικτού διαγωνισµού για
την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού
406.000,00€.

Με την αριθ.309/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εν θέµατι
υπηρεσία.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
∆ηµόσιων
Συµβάσεων
λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ:
18REQ003585160 20018-08-21.
Την αριθµ. 311/2018 (Α∆Α: 629ΡΩ3-∆ΑΗ) (18REQ003585229 2018-08-21)
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α), η δαπάνη και έγινε
η διάθεση της πίστωσης και β) η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι όροι
διακήρυξης του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, άνω των ορίων.
Ο διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/08/2018
δηµοσίευσης 2018/S 167-380697

στην επίσηµη εφηµερίδα των
και έλαβε συστηµικό αριθµό

Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27917/3349/3-9-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ:
18PROC003632940 2018-09-03) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις
09/10/2018, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την 15/10/2018.
Με την αριθ. 480/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και επανάληψη αυτής µε τροποποίηση της
µελέτης και νέους όρους.
Η ανωτέρω απόφαση στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό
δηµοσίευσης 2018/S 243-555909.
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Η δεύτερος διαγωνισµός στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/12/2018 και έλαβε συστηµικό αριθµό
δηµοσίευσης 2018/S 245-561164.
Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20) προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις
14/02/2019 και ώρα 15:00, µε ηµεροµηνία αποσφράγισης του διαγωνισµού την
20/02/2019 και ώρα 10:30 πµ.
Με την αριθ. 267/2018 (Α∆Α:ΩΠ6ΠΩ93-ΑΥΣ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
η εταιρία µε την επωνυµία «STARGURD Ε.Π.Ε.», µε ΑΦΜ. 998095122, ∆.Ο.Υ.
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, που εδρεύει στην οδό Αναγεννήσεως 50, Τ.Κ. 14451
Μεταµόρφωση, αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών , της οικείας
διακήρυξης, προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς
για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού, ήτοι µέχρι την 13/08/2019.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1
α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.».
Επιπλέον , στα πλαίσια του συστηµικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού , µε α/α 68805
έχει προληφθεί ισόποση χρονική παράταση ισχύος των προσφορών, ήτοι 180
ηµέρες.
Σήµερα, ο διαγωνισµός είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωση της διαδικασίας
προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε µεταγενέστερο χρόνο από το 13/08/2019.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβει ε υπ' όψιν:
1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 44335/5096/20-12-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου
(Α∆ΑΜ:18PROC004238817 2018-12-20)
2. Τις διατάξεις του Ν.4412.2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Tα στοιχεία του φακέλου
προτείνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή:
Στα πλαίσια του συστηµικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού , µε α/α 68805 για την
υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου
σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008», η χρονική παράταση ισχύος
των προσφορών για διάστηµα 180 ηµερών και µέχρι τις 10/01/2020, µε
αντίστοιχη χρονική παράταση ισχύος των εγγυητικών συµµετοχής.
Η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα
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