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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήκνο Σξίπνιεο, δηαθεξχζζεη ζσνοπηικό διαγωνιζμό επιλογής αναδότοσ για ηην καηαζκεσή ηοσ έργοσ:
«σνηήρηζη οδικού δικηύοσ Γ.Δ Φαλάνθοσ, Βαληεηζίοσ και κιρίηιδας» πξνυπνινγηζκνχ 12.400,00 επξψ
(κε αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (ζρεηηθή ε κε αξηζκφ 32/2019 κειέηε ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο).
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: θαηεγνξία ΟΔΟΠΟΙΙΑ κε πξνυπνινγηζκφ (ρσξίο
αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ): 9.999,43 επξψ.
Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ην ΣΕΤΔ πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαζψο θαη ηα
ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δήκνπ Σξίπνιεο: www.tripolis.gr.
Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα ηα παξαιάβνπλ απφ
ηελ Γξακκαηεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ, νδφο Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, Σ.Κ 22132, αθνχ
θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 5,00 ΕΤΡΩ, εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ
αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 26/03/2019 ημέρα Σρίηη και ώρα 12.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο (νδφο Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, Σ.Κ.
νο
22132, 1 φξνθνο).
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζε
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επί κέξνπο
πνζνζηά έθπησζεο ηεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο,
κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ηνπ άξζξνπ 95 §2α ηνπ Ν. 4412/16.
ηον διαγωνιζμό γίνονηαι δεκηά θσζικά ή νομικά πρόζωπα ή ενώζεις ασηών:
α. Εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οδνπνηίαο.
β. Εγγεγξακκέλα ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ γηα έξγα αλάινγεο θαηεγνξίαο θαη
πξνυπνινγηζκνχ.
γ. Πξνεξρφκελα απφ θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.)
ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο πκβάζεηο (.Δ..) ηνπ Παγθφζκην π
Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρ νπλ ππνγξάςεη δηκεξείο
ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη
εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ
Ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Ε.ΕΠ.
δ. Πξνεξρφκελα απφ σο αλσηέξσ β’ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή
θαη πνζνηηθή άπνςε.
ε. Κνηλνπξαμίεο Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β, γ θαη δ ζε νπνηνλδήπνηε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Εξγνιεπηηθή Επηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ
ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.
ζη. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ
ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη
απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία,
αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 19 θαη 76 ηνπ
Ν. 4412/2016.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν
72 παξ.1 α) ηνπ Ν4412/2016 (Α147), πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (200,00 €) επξψ.
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ
Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 6 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Δήκνπ (Κ.Α. 30.7323.0011) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο, πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν.
2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).
Δελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο.
Πιεξνθνξίεο (θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα) ζηα ηειέθσλα 2713 610441, FAX επηθνηλσλίαο 2710 235457
αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Αλδξέαο Καλειάηνο.
Η παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε
ηνπ δηαγσληζκνχ.
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