ΑΔΑ: 6ΥΠΙΩΚΨ-77Ζ

22PROC010796047 2022-06-23
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ
ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.06.23 08:28:43
EEST
Reason:
Location: Athens

Άγιοσ Νικόλαοσ: 22-06-2022
Αρικμ. Πρωτ.: 8441

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΝΑΨΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΜΒΑΘ
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
«ΤΝΣΘΡΘΕΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΧΡΘΘ ΟΔΩΝ -ΚΧ-ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΘ 2022»
Ο ΔΘΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Διακθρφςςει
Δθμόςιο Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, μζςω του Ε..Η.ΔΗ.., με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν
ανάκεςθ του ζργου: «ΤΝΣΘΡΘΕΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΧΡΘΘ ΟΔΩΝ – ΚΧ - ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΘ 2022», εκτιμϊμενθσ αξίασ 150.000,00 Ευρϊ (με Φ.Π.Α. 24%) που κα
διεξαχκεί ςφμφωνα με α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Σαχ. Δ/νςθ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ–ΕΛΟΤΝΣΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ, Σ.Κ. 72100
Κωδικόσ NUTS: EL434 (Άγιοσ Νικόλαοσ Λαςικίου)
Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.dimosagn.gr
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Σαβλά Μαρία (τθλ. 2841340137, FAX: 2841022257, e-mail:
mtavla@gmail.com).
Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Προϊςταμζνθ Αρχι: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ
Αρμόδιο Σεχνικό υμβοφλιο: ΚΡΗΣΗ.
Επικοινωνία: Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο "θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί" τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ Διμου Αγίου Νικολάου
www.dimosagn.gr (Προκθρφξεισ - Διαγωνιςμοί).
Σφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΟΣΑ α’ βακμοφ
Θ ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι
αρχι αγορών.
Κωδ. Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45259000-7 Επιςκευι και υντιρθςθ Εγκαταςτάςεων
φντομθ Περιγραφι: Με το ζργο «ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ ΧΡΗΗ ΟΔΩΝ – ΚΧ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗ 2022», προβλζπονται να γίνουν εργαςίεσ ςυντθριςεων αποκαταςτάςεων φκορϊν χριςθσ οδϊν – ΚΧ - κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςε υφιςτάμενεσ υποδομζσ
των Σοπικϊν Κοινοτιτων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νεάπολθσ του Διμου Άγιου Νικολάου.
Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ είναι οι εξισ:
1.

Αποξιλωςθ - Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων κιγκλιδωμάτων ξφλινων- μεταλλικϊν,

2.

υντιρθςθ υφιςτάμενων οδϊν, πεηοδρομίων - κοινοχριςτων χϊρων, (με τοποκζτθςθ
3/3

ΑΔΑ: 6ΥΠΙΩΚΨ-77Ζ

22PROC010796047 2022-06-23

ςκυροδζματοσ, δομικοφ πλζγματοσ , πλακϊν πεηοδρομιϊν, χονδρόπλακων ακανόνιςτων και
ορκογωνιςμζνων, κυβόλικων κ.α )
Εκτιμώμενθ ςυνολικι αξία: 120.967,74€ χωρίσ ΦΠΑ (150.000,00€ με 24% Φ.Π.Α.)
Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ
Διάρκεια φμβαςθσ: Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι 365 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν
θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν
που δραςτθριοποιοφνται ςτισ κατθγορίεσ Α1 (Κ/Ξίεσ), Α2 και άνω για ζργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που είναι
εγκατεςτθμζνα :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. Δεν
απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ
κοινοπραξία).
Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και
το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ.
Κριτιρια επιλογισ: ε ότι αφορά ςτθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωςθ
εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., ςτισ κατθγορίεσ: Α1 (Κ/Ξίεσ), Α2 και άνω για ζργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, όπωσ
ζχει.
Θ φμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα.
Θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 14θ Ιουλίου 2022, θμζρα
Πζμπτθ, και ώρα 10:00π.μ..
Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Εντόσ τριϊν 3 εργάςιμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του ν.4412/2016, για διάςτθμα δζκα (10) μθνών από τθν
θμερομθνία από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
Θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 21θ Ιουλίου 2022,
θμζρα Πζμπτθ, και ώρα 10:00π.μ.
Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτθν αποςφράγιςθ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
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Γλώςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα
αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.1497/1984( Αϋ188).
Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορών
Χρθματοδότθςθ: Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Διμου (πρώθν ΑΣΑ).
Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: Προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ, κατατίκεται θλεκτρονικά βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςφμφωνα και με το άρκρου 4.3 τθσ
Διακιρυξθσ.
Εγγφθςθ υμμετοχισ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016
και του άρκρου 15 τθσ διακιρυξθσ, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των
δφο χιλιάδων τετρακοςίων δζκα εννζα ευρώ (2.419,00 Ευρώ). τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν
φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ
όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.

Άγιοσ Νικόλαοσ 22-06-2022
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

ΑΝΣΩΝΙΟ ΕΜΜ. ΗΕΡΒΟ
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