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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΕ1 Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΔΡΓΟ: ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΑΘΜΟ ΓΗΜΟΤ
ΚΑΛΤΜΝΙΧΝ
Δ.Π. ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 2020 , Άξοναρ
Πποηεπαιόηηηαρ 3
«Βεληέωζη βαζικών
ςποδομών». ΟΠ 5000824
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 1.085.000,00 Δςπώ
με ΦΠΑ 17%

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Γήκνο Καιπκλίσλ πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ κέζσ ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α ηνπ Ν.4412/2016
φπσο ηζρχνπλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: «ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΑΘΜΟ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΤΜΝΙΧΝ» CPV 45210000-2, κε πξνυπνινγηζκφ 927.350,43 ΔΤΡΩ
ρσξίο ΦΠΑ.
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
α) θαηεγνξία Οηθνδνκηθά, κε πξνυπνινγηζκφ 672.620,73 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ,
απξφβιεπηα) θαη
β) θαηεγνξία Η/Μ, κε πξνυπνινγηζκφ 251.676,26 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ,
απξφβιεπηα).
Γικαιούμενοι ζςμμεηοσάρ :
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ ζηηο θαηεγνξίεο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ θαη
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) 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
δ) 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.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
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 λ. 4412/2016.
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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).
Κπιηάπια ποιοηικάρ επιλογάρ :
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α
θαη Β ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
1)Καηαλληλόηηηα για ηην Ϊζκηζη ηηρ επαγγελμαηικάρ δπαζηηπιόηηηαρ
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν
πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο δηαθήξπμεο. Οη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη
λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.
4412/2016.
2) Οικονομικά και σπημαηοοικονομικά επΪπκεια
α)
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία
Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4β ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
λ.3669/2008, λα δηαζέηνπλ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα, ηνπιάρηζηνλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000)
επξψ ή πάγηα ζηνηρεία κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο ή ηηο αμίεο θηήζεο απηψλ, ζπλνιηθήο
αμίαο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ ή ζσξεπηηθά θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα θαη πάγηα ζηνηρεία
ζπλνιηθήο αμίαο πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξψ.
β) Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Δ.Π., ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ, ηηο πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο ηεο παξ. 4, ηνπ άξ. 20, ηνπ Ν. 3669/08.
3) Σεσνικά και επαγγελμαηικά ικανόηηηα
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ έξγσλ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ βαζηθή ζηειέρσζε αληίζηνηρε
κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 4α ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.3669/2008 ζηελ θαηεγνξία
απηή.
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έξγσλ απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη’ειάρηζηνλ βαζηθή ζηειέρσζε
αληίζηνηρε κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 3β ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.3669/2008 ζηελ
θαηεγνξία απηή.
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο
www.promitheus.gov.gr.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 25ε/01/2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
14:00 .
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 31ε/01/2018
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. .
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. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β)
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Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ κε επηκέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%), κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο
πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά
ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε
εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά
ζηνπο πξνζθέξνληεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, θαη
αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ , ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη, θαζψο
θαη ζην ειεχζεξα πξνζβάζηκν ρψξν ηνπ ΔΗΓΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ
θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα
νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ ζαξάληα επηά (18.547) επξψ, έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ Ϋξι (6) μηνών και 30
ημεπών, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν
Καιπκλίσλ.
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. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη Ϋξι (6) μάνερ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΑ 2014-2020 , Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο «Βειηίσζε
βαζηθψλ ππνδνκψλ» ηνπ Δ.Π. «Νφηην Αηγαίν», ΟΠ 5000824 . Η πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κε πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο 50% θαη απφ
εζληθνχο πφξνπο κε πνζνζηφ 50% .
H πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθνχο κήλεο.
Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν, κέρξη 15%, ζχκθσλα κε ην άξζξν
150 θαη 72 παξ.1δ ηνπ Ν.4412/2016.
Ο Γήκαξρνο Καιπκλίσλ

ΘΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
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