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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 8081
Ημερομηνία : 17/ 4 /2019

Σάμος, Τ.Κ. 83100
Τηλ.: 22733 50101
Fax: 22730 24401

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 247.001,96 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ
17%). Το έργο συντίθεται από τα ακόλουθα είδη εργασιών:
Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
Δαπάνη εργασιών
155.573,17
Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)
28.003,17
Απρόβλεπτα (15%)
27.536,45
Φ.Π.Α. 17%
35.889,17
ΣΥΝΟΛΟ
247.001,96
Και από τις ακόλουθες κατηγορίες πτυχίων :
ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ : 211.112,79 € (με Γ.Ε.& Ο.Ε. , απρόβλεπτα)

CPV 45233120-6
2. Με το έργο αυτό προβλέπεται η ολοκλήρωση του παρακαμπτήριου δρόμου Πλατάνου μεγάλο τμήμα
του οποίου έχει κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία.
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 13/5/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης,
την 17/5/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ
και έχουν δικαίωμα σύναψης σύμβασης για το αντίστοιχο ποσό των κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 11 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 και τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. 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
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Ένωση Προσαρτήματος Ι 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 παρ. 254 και της παρ. 1 (ε) 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 (π.χ.
κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.222,26
ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 13/2/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8)
μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε σαράντα
οκτώ (48) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Σάμου (κωδικός ΚΑΕ 30.7323.1005
προϋπολογισμού Δήμου Σάμου για το έτος 2019)
8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.islandofsamos.gr στη διαδρομή : www.islandofsamos.gr ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Διαγωνισμοί –
προκηρύξεις.
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και Ν.4605/2019 για έργα
κάτω των ορίων του αρ. 5 του εν λόγω Νόμου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμου: 22733 53531, fax επικοινωνίας:
22730 27521 κο Ευάγγελο Μαχαίρα.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμου.
Σάμος, 17 / 4 / 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

