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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ
θάηω ηωλ νξίωλ ηνπ Νόκνπ 4412/2016
1. Ο Δήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ πξνθεξύζζεη Δεκόζην Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό
Δηαγσληζκό, κέζσ ηνπ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «πληεξήζεηο
Απνθαηαζηάζεηο Φζνξώλ Υξήζεο Οδώλ – ΚΥ - Γεκνηηθώλ Κηηξίωλ 2018», κε εθηηκώκελε ζπλνιηθή
αμία 495.000,00 €.
2. Τν έξγν ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ:

α/α

1
2

Οκάδεο Δξγαζηώλ
Εξγαζίεο Σπληήξεζεο Οδώλ
Εξγαζίεο Σπληήξεζεο Κηηξίσλ θαη Κ.Φ.
ύλνιν:

Γαπάλε
Δξγαζηώλ Γ.Ο. &
Δ.Δ. 18%
Απξόβιεπηα 15%
(ζε €)
190.102,13
203.319,31
393.421,44

3. Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο

ζηνλ

εηδηθό,

δεκόζηα

πξνζβάζηκν,

ρώξν

«ειεθηξνληθνί

δηαγσληζκνί»

ηεο

πύιεο

www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΔΗΣ, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
www.dimosagn.gr.
Εθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξωο, έωο 18-02-2020 εκέξα Σξίηε, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο
ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν ζηηο 21-02-2020 εκέξα
Παξαζθεπή. Πιεξνθνξίεο Καξπωηάθεο ηαύξνο ηει.: 2841340119.
4. Ο Τύπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο & Δξαζηεξηόηεηα πνπ απηή αζθεί είλαη: Αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο/
Γεληθέο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο
5. Η ζύκβαζε δελ αθνξά από θνηλνύ δηαδηθαζία δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη δελ αλαηίζεηαη από θεληξηθή
αξρή αγνξώλ.
6. O Κσδηθόο Κύξηνπ Λεμηινγίνπ CPV είλαη 45259000-7 θαη 45233141-9.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από ANTONIOS
ZERVOS
Ημερομηνία:
2020.01.31
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7. Ο Αλνηθηόο Ηιεθηξνληθόο Δηαγσληζκόο θαη ε επηινγή Αλαδόρνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
8. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΣΗΔΗΣ. Εληόο ηξηώλ 3 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή,
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο.
9. ΜΟΝΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξώλ, γίλεηαη δεθηή.
10. Γηα ην ρξόλν ηζρύνο πξνζθνξώλ, θάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ
δηαγσληζκό, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, γηα δηάζηεκα δεθαηξηώλ (13) κελώλ, από ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
11. Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 27ε
Φεβξνπαξίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. Ζκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 5ε Μαξηίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.
12. Τν ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ην επί κέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο
επί ηεο εθαηό (%) θαηά θαηεγνξία εξγαζηώλ.
13. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζην δηαγσληζκό, έρνπλ Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα, ή Ελώζεηο απηώλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθώλ έξγσλ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνοκέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα
ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζώο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
14. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο Έλσζεο.
15. Οη Ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016.
Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ Ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε Έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα,
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ.
θνηλνπξαμία).
16. Λόγνη απνθιεηζκνύ ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 22 ηεο
δηαθήξπμεο.
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17. Ωο Κξηηήξηα επηινγήο θαη ζε όηη αθνξά ζηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό
κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Εηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη
ζηελ Ειιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) ή ζηα
Ννκαξρηαθά Μεηξώα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνύζαο, ή ζην Μεηξών
Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δεκνζίσλ Έξγσλ (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ηνπ Π.Δ.71/2019 όπσο απηό ηζρύεη θαηά ηελ
κεηαβαηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα ηνπ παξαξηήκαηνο ΦΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
18. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ΚΑΠ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΖΜΟΤ θαη Πξνθαηαβνιή
δελ ζα ρνξεγεζεί.
19. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο
θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο,
πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 7.983,00 ΔΤΡΧ θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξώλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο. Σηελ πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
Έλσζε.
20. Απαγνξεύνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
21. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί, επίζεο, ην Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεύζπλεο Δήισζεο (ΤΕΥΔ).
22. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
23. Η δηάζεζε πίζησζεο ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ έξγνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκό 241/2020
Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Υπνρξέσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ θαη ε έγθξηζε ησλ
όξσλ δεκνπξάηεζεο κε ηελ ππ’ αξηζκό 5/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Τν
απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί, επίζεο, από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ.
24. Απηή ε Πξνθήξπμε δεκνζηεύεηαη ζην ΚΗΜΔΗΣ, ζηνλ Ειιεληθό Τύπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66
ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ ηζηνζειίδα www.dimosagn.gr ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο θαη αλαξηάηαη
ζην πξόγξακκα "Δηαύγεηα" diavgeia.gov.gr.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΕΔΡΒΟ ΑΝΣΧΝΗΟ
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