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ΚΑΣΑΥΧΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,
Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο
Σκήκα Σερληθήο Τπεξεζίαο

θφπεινο, 06-02-2019
Αξ. Πξση.: 935

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
(Δ..Η.ΓΗ..)
Ο Γήκνο θνπέινπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκνηηθήο νδνχ απφ είζνδν ιηκαληνχ πξνο Ακπειηθή»,
πξνυπνινγηζκνχ 387.500,00 € ( κε ΦΠΑ).
Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
07/03/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00π.κ.
Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε
14/03/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10.00 πκ.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ Ν.4412/2016.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ( ΔΗΓΗ-Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr)
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. 83010/4098/2-8-2017(2710 Β) «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπφλ
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη κφλν ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)».
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη
ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ
ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο,
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπφο/ ζπληνληζηήο
απηήο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία Οδνπνηίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:

απηψλ πνπ
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i. ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
ii. ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
iii. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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
iv. 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.
2) Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
3) 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 Ν 4412/2016.
Γελ 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).
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ
ζηελ θαηεγνξία Οδνπνηίαο ηάμεο 1εο θαη άλω ή Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ
εγγεγξακκέλωλ ζηελ Α2 θαη Α2 ηάμε ηνπ Μ.Ε.Ε.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κε ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. β) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4412/2016.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.250,00 επξψ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έλσζε (30) ηξηάληα εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ είλαη ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΠΓΔ (ΑΔ - 055) ηνπ Γήκνπ θνπέινπ κε Κ.Α. 64-7333.008.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή πνπ είλαη ν Γήκνο
θνπέινπ κε ην αξκφδην φξγαλφ ηνπ, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Ο Γήκαξρνο θνπέινπ

Υξήζηνο Βαζηινχδεο
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