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ΑΔΑ: 9ΗΠΡΩ1Ε-ΞΕΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Ο Δ Η Μ ΑΡΧΟΣ Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α Σ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]»
Εκτιμώμενης αξίας 374.599,99 Ευρώ
(συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και των ισχυουσών νομοθετημάτων
όπως ισχύουν (άρθρο 7 της οικείας διακήρυξης).
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 374.599,99 ευρώ και
αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών : 222.465,06 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 40.043,71 ευρώ.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.): 39.376,32 ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
156
παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 211,68
ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (επί της συνολικής δαπάνης εργασιών) :
72.503,22 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των
374.600,00 € (Υ.Α. 4748/20-2-2018)
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με την
αριθμ.65/2021 απόφ. Οικονομικής Επιτροπής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 8η-04-2021 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 13η-04-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε κατηγορίας ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τάξη πτυχίου Α2 τάξη και
άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των 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).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα με
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ. Σε ποσοστό που
διαμορφώνεται στο 2% της εκτιμώμενης άξιας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 6.041,94 ευρώ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 4412/2016,
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.
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.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, η οποία είναι www.salamina.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26η -03-2021 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το
αργότερο στις 2-04-2021.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την Γραμματεία της Δ/νσής Τεχνικών Υπηρεσιών στον 2ο όροφο, τηλέφωνο για
πληροφορίες: (i) 213 2027 481 & (ii) 213 2027 387.
ο Δήμαρχος Σαλαμίνας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

