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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»,
προϋπολογισμού 20.000,00€ με ΦΠΑ 24%, από πιστώσεις ΣΑΕ055 ΠΔΕ. Αριθμός
μελέτης 59/2017.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του N. 4412/2016.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της σύμβασης.
Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.
4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προκαταβολή δεν χορηγείται.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1) Χωματουργικά –
Καθαιρέσεις: 1.583,50€, 2) Σκυροδέματα - Επιστρώσεις: 10.284,70€, ΓΕ & ΟΕ 18%:
2.136,28€, Απρόβλεπτα: 2.100,67€, Αναθεώρηση: 23,88€ Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:
16.129,03€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
(Λυκ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών του
Δήμου.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η Τρίτη 27η
Ιουνίου 2017 , ω: 10.00.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς
την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον
έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη
και άνω, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ ή στα

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) κατάλληλης
δυναμικότητας πτυχίου για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και είναι εγκατεστημένα:
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
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και της 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).
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα έξι μηνών από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150)
ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00€, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες: Σαμαρτζή Δήμητρα 27433 60236. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά.
Εφόσον έχουν ζητηθεί έως 23/6/2017, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 26/6/2017.
Η διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Β της αριθ. 186/2016
απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

