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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
H ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΟ, πποκηπύζζει ανοικηό διεθνή ηλεκηπονικό
διαγυνιζμό μέζυ ηος εθνικού ζςζηήμαηορ ηλεκηπονικών δημοζίυν ζςμβάζευν
Δ..Η.Γ.Η.. για ηην επιλογή αναδόσος καηαζκεςήρ ηος έπγος, «Δπιζκεςή ημήμαηορ
δικηύος ακαθάπηυν ζηα Παλούκια ηος Γήμος αλαμίναρ» κάηυ ηυν οπίυν ηος
Ν.4412/2016 με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη
πποζθοπά με βάζη ηην ηιμή.
Ο πποϋπολογιζμόρ δημοππάηηζηρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζε 199.500,00 ΕΤΡΧ πλέον
Φ.Π.Α.24%. και αναλύεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών 118.410,64
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.313,92
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
20.958,68 , που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 203,86 ςύμφωνα με το
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν
πποβλέπεηαι.
Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ
Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Οδόσ
: Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΦΩΣΟΤ 1
Σαχ.Κωδ.
: 18900
Σηλ.
: 213-2027386
Telefax
: 213-2027378
E-mail
: Texniki@0165.syzefxis.gov.gr
Πληροφορύεσ:
: ΔΗΜΗΣΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Προώςταμϋνη Αρχό : ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο :ΣΔΥΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γ.Δ. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού”
τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ
(εφόςον διαθϋτει).
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε
ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ.
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Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ
απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό
παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗΔιαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του
ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017
(3821 Β') «Ρυθμίςεισ τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεςη των Δημοςίων
Συμβάςεων έργων, μελετών, και παροχήσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών
υπηρεςιών με χρήςη των επιμέρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του Εθνικού Συςτήματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που
δραςτηριοποιούνται :
κατηγορύασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ, με τϊξη πτυχύου Α2η τάξη και ϊνω
κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ, με τϊξη πτυχύου Α1η τάξη και ϊνω
και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ
ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ
και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4
του ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό
για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ
μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα).
Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορώνi
ορύζεται η 8η -11-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών
ορίζεται η 13η-11-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.ii

Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό απαιηείηαι η καηάθεζη από ηοςρ ζςμμεηέσονηερ
οικονομικούρ θοπείρ καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπ. 72 ηος Ν. 44412/2016
εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ πος ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 3.217,74 ΕΤΡΧ.
Οι εγγςηηικέρ επιζηολέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ αν έσοςν σπόνο ιζσύορ μικπόηεπο ηυν 6
μηνών και 30 ημεπών από ηην ημεπομηνία δημοππάηηζηρ. Ο σπόνορ ιζσύορ ηυν
πποζθοπών είναι 6 μήνερ από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν
πποζθοπών.
Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ.
Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί από ηην Οικονομική Δπιηποπή.
Η
ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
ΙΙΔΧΡΑ ΝΑΝΝΟΤ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ
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i

ii

Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27
του ν. 4412/2016 .
Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ
αποςφρϊγιςησ των προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει
προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ,
ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ παρούςασ.
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