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Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου
(ΣΑΤΑ)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις:
Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Των άρθρων 80-110 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, του ν.
4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και όσες αναφέρονται στην αριθ.
328/2018 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία καταρτίσθηκαν και οι
όροι διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 56.451,61 Ευρώ πλέον
και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 41.550,80
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.479,14 ΕΥΡΩ
Απρόβλεπτα1 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.)7.354,49 ΕΥΡΩ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.
3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 67,18 € σύμφωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7331.010 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1 την
18η-12-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. ώρα λήξης της
αποδοχής των προσφορών.
Στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην Α1 τάξη και
άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , και που είναι εγκατεστημένα 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
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.
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Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης,
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία
του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν.
4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 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 απευθύνεται δε προς την Αρχή.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως
την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο
άρθρο 3 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στον 1ο όροφο.
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213 2027387 - 213 2027391.

Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΙΣΙΔΩΡΑ ΝΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

