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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΦΘΟΡΧΝ ΟΔΟΣΡΧΜΑΣΟ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΣΑ)»
Εθηηκψκελεο αμίαο 49.460,00 Επξψ
(πιένλ Φ.Π.Α.),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ζθξαγηζκέλεο θαη Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε
ηηκή).
Εθαξκνζηέα λνκνζεζία φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 49.460,00 Εςπώ θαη
αλαιχεηαη ζε:
Δαπάλε Εξγαζηψλ 28.942,00 Εςπώ.
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.209,56 Εςπώ.
Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.122,73 Εςπώ, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.
ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 22,81 Εςπώ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016.
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο [επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο εξγαζηψλ] 9.572,90 Εςπώ.
.
Η έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ αξηζ.
290/2020 απφθ. Ο.Ε.,
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε : Λ. Κ.
Καξακαλιή & Ακκνρψζηνπ 1, αιακίλα, 1νο φξνθνο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνχ, ζηιρ 2 -2 -2021 ημέπα ΣΡΙΣΗ και ώπα 11.00 π.μ έωρ 11.30 π.μ.
(εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ).
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ΕΡΓΧΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
με ηάξη πηςσίος Α1 ηάξη και άνω, θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη
4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε
λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
Δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
λ. 4412/2016.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ, σωπίρ Φ.Π.Α. θαη
θαηαηίζεηαη
πξηλ
ή
θαηά
ηελ
ππνγξαθή
ηεο
ζχκβαζεο.
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, ηα παξαξηήκαηά ηνπο θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο www.salamina.gr.
Γηα λα ππνβάιινπλ φκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη, ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ
δσξεάλ ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, απφ ηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, ππεχζπλνο θ. ΔΗΜΗΣΡΑΚΗ ΓΕΧΡΓΙΟ, ηει. 213 2027 386 ή λα ην
ηππψζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ, θέξνληαο ηε ζθξαγίδα θαη ηα επίζεκα
ζηνηρεία ηεο Υπεξεζίαο.
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