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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Περίληψη διακήρυξης)
1.

O

Δήμαρχος

Αμφίκλειας-Ελάτειας,

προκηρύσσει

ανοικτή

διαδικασία επιλογής αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού για την
κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ» CPV : 452331206, εκτιμώμενης αξίας 314.955,63 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (390.544,98
Ευρώ με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 4.143,20
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία
Οικοδομικών,

με

προϋπολογισμό

8.162,35

ΕΥΡΩ

(δαπάνη

εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),γ). κατηγορία Οδοποιϊας, με
προϋπολογισμό 302.650,08 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από
την έδρα της Τεχνικής υπηρεσίας που είναι στο Δημαρχιακό
Κατάστημα Ελάτειας ,οδός 28ης Οκτωβρίου στην Ελάτεια, μέχρι και
την Πέμπτη 04/05/2017 με την καταβολή στα Ταμεία του Δήμου
(Δημαρχιακό Κατάστημα Αμφίκλειας, Δημαρχιακό Κατάστημα Κ.
Τιθορέας και Δημαρχιακό Κατάστημα Ελάτειας) ποσού πέντε (5)
ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο
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διακήρυξης –Παράρτημα Β της αριθ. 182/2016 Απόφασης της
Ενιαίας

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΦΕΚ

Β

4269/30-12-2016).
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 2234350209, 2234350219,

FAX

επικοινωνίας 2234031898, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.
Άννα Νικολάου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/05/2017 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών)

στα γραφεία της

Τεχνικής Υπηρεσίας στην Ελάτεια οδός 28ης Οκτωβρίου. Η
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του
ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
(α) 1)Oικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στην 1η τάξη και άνω του
ΜΕΕΠ,

για

έργα

κατηγορίας

ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ.

2)

Κοινοπραξίες

οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα

κατηγορίας

ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

(αναβάθμιση

ορίου

λόγω

κοινοπραξίας).
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη
της

Ευρωπαϊκής

πιστοποιητικά

που

Ένωσης

προσκομίζουν

περιγράφονται

στο

τις

δηλώσεις

Παράρτημα

XI

και
του

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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
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Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη

περίπτωση και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών

ανάθεσης

δημοσίων

συμβάσεων,

προσκομίζουν

πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι δραστηριοποιείται σε
έργα κατηγορίας : ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής
τουλάχιστον

επιστολής
210

ύψους

ημερών,

6.299,00

μετά

την

ΕΥΡΩ

ημέρα

και

ισχύος

διεξαγωγής

του

διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες .
6.

Το

έργο

χρηματοδοτείται

από

Πιστώσεις

ΣΑΤΑ

(Κ.Α.

30.7323.0001) με το ποσό των 390.544,98 € .
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑμφίκλειαςΕλάτειας.
Κ. Τιθορέα 03/04/2017
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Γώγος
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Κοινοποίηση
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Καραγεώργη Σερβίας4 - ΑΘΗΝΑ 10248
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Τμ. Ανατ. Στερεάς
Πλατεία Ελευθερίας - ΛΑΜΙΑ 35100
3. Τεχνική Υπηρεσία Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας
ΕΛΑΤΕΙΑ 35004
4. Σύλλογο Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Ν. Φθ/δας(ΠΕΣΕΔΕ)
Μακροπούλου 140 - ΛΑΜΙΑ 35100
5. Σύλλογο Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Ν. Φθ/δας(ΠΕΔΜΕΔΕ)
Ησαία 1 - ΛΑΜΙΑ 35100
6. Εφημερίδες:
Α) Μία ημερήσια Νομαρχιακή ΛΑΜΙΑ ( ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)
Β) Μία ημερήσια Νομαρχιακή ΛΑΜΙΑ ( ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ)
Γ) Εφημερίδα ΗΧΩ Δημοπρασιών ΑΘΗΝΑΣ
Δ) Μία ημερήσια Αθηναϊκή ΑΘΗΝΑ (ΑΥΓΗ)
Ε) Το τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως
(για να δημοσιευθεί μία φορά μέχρι και την 07/04/2017)
7. Μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
8. Γραμματέα της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
9. Τοιχοκόλληση.
10. Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
11. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας www.dimos-amfikliaselatias.gr
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