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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου έργου: «Έργα Δασοπροστασίας -Κλαδεύσεις-Καθαρισμοί
παριών οδών» έτους 2019» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις:
•
Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
•
Τον Ν. 4430/2016 (Α' 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
•
Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
•
Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
•
Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
•
Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
•
Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
•
Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
•
Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
•
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
•
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με διάρκεια
έως 31/10/2019
ανέρχεται στο ποσό των 74.396,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη
δέσμευση του συνολικού ποσού , έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της Αρχής
για το έτος 019(ΑΔΑ:Ω4ΖΛΩ1Ε-Ω8Ε)
Και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-7321.042 – «ΕΡΓΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ –
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ ΟΔΩΝ» 74.369,00 (με ΦΠΑ 24%)
.
Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγινε με την αριθ. 60/2019 απόφ. Οικονομικής
Επιτροπής.

ΑΔΑ: 61Φ7Ω1Ε-Ρ7Ι
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1
την 2α -7-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. ώρα λήξης
της αποδοχής των προσφορών.
Στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 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 17
της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
την Δ/νση Περιβάλλοντος – Πρασίνου & Καθαριότητος στον 2ο όροφο από την αρμόδια
υπάλληλο κ. Σοφρά Σοφία.
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213 2027433.
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