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Γεζθάηε, 21-12-2018

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Αξ. πξση.: νηθ. 9510

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
«Καταςκευή αγωγού υπονόμου θέςη ρέματοσ Σακαβάρα-ςτενό Τςιάμη και ςτην Τ.Κ.
Παραςκευήσ»

Ο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο είλαη 62.253,00 €, κε ηε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ: 36.738,10 €, ηε
δαπάλε ησλ Γ.Δ. & Ο.Δ. (18%): 6.612,86 €, ηε δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ (15%) 6.502,64 €,
αλαζεώξεζε: 434,54 €, ηε δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. (24%): 11.964,86 €.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηηο πηζηώζεηο ΑΣΑ ΠΟΔ & ΑΣΑ 2018 θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ
ΚΑ 25-7326.015 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπσο απηόο ηζρύεη θαηά
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ, θαζώο θαη κε ηνπο όξνπο ηεο
Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. Η επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 125 ηνπ λ. 4412/2016. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κόλν κία πξνζθνξά, δελ
επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ θαη δε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.
Κξητήξην γηα τελ αλάζεσε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειότεξε τηκή).
ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη πεξηγξαθή & νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά
απηνύ δίδνληαη ζηα άξζξα 11.2 θαη 11.3 ηνπ ηεύρνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε νθτώ (8) κήλεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ)
κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Αλδξνκάλαο 2,
51200, Γεζθάηε).
Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο τωλ πξνσυνξώλ νξίδεταη ε 22-01-2019,
εκέξα Σξίτε θαη ώξα 10:00 .
Δηθαίωκα σπκκετνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο έρνπλ: .... Όπωρ αναυέπονται στο Άπθπο
21 τηρ διακήπςξηρ ...

-Ηκεδαπνί δηαγσληδόκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ, πνπ
θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη:
Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (49.853,60 (δαπάλε
εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξόβιεπηα),
- Οη εγγεγξακκέλνη ζηα Πεξηθεξεηαθά Μεηξώα ππνβάιινπλ ην ζρεηηθό πηπρίν από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνύο έξγσλ ηεο σο άλσ θαηεγνξίαο θαη
πξνϋπνινγηζκνύ.
Γηα ην δηαγσληζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο
Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 16
ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.
Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηεο
ζύκβαζεο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΣΗ, www.dimosdeskatis.gr . Γηα λα ππνβάιινπλ όκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη, ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ ην
έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, από ηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αθνύ πξνεγνπκέλσο
θαηαβάιινπλ ην πνζό ησλ πέληε (5) €, ζηελ Αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ππεύζπλνη θ.
Καξαζηέξγηνο Δπζύκηνο, Κξίθνο Νηθόιανο ηει. 2462351109, 2462351104 κέρξη ηελ 21-01-2019.
Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 17-01-2019 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν ζηηο 18-01-2019.
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.

Ο Γήκαξρνο
Γεκήηξηνο Θ. Καξαζηέξγηνο

