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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 19359/7-11-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» κάτω των ορίων του ν. 4412/2016.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
και όσες αναφέρονται στην αριθμ. 145/2019 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με
την οποία καταρτιστήκαν και οι όροι της παρούσας διακήρυξης.
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου
 Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 69.830,55 Ευρώ και
αναλύεται σε:
 Δαπάνη Εργασιών 37.815,00 Ευρώ.
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.806,70 Ευρώ.
 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.693,26 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [επι της συνολικής δαπανης εργασιών] 13.515,59
Ευρώ.


Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 5.000,00 Ευρώ
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), έως 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης του έργου εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ (εφόσον προβλέπεται).
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-7312.038 του οικ. Προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2019.
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Λεωφ. Κων/νου.
Καραμανλή 1 & Αμμοχώστου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 19η -11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η -11-2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ..
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων & είναι εγκατεστημένοι σε:
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, στο βαθμό που η υπό
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ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς 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, όσα αναφέρονται στο άρθρο 21 της παρούσας
διακήρυξης.
Στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και ΑΝΩ.
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται αρθρ. 15 της Διακήρυξης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
σύμφωνα με την παρ. 1(β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, και απευθύνεται δε προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή,
εως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται
στα άρθρα 3 & 18 της Διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν
προβλέπεται.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την Γραμματεία της Δ/νσής Τεχνικών Υπηρεσιών στον 1ο όροφο,
τηλέφωνο για πληροφορίες:
(i) 213 2027387 &
(ii) 213 2027386.
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