Πρόγραμμα «Αντώνης Σρίτσης»

πάρτη, 30-12-2021
Αρ. πρωτ. 25188

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
του έργου:
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΤΛΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ»
Ο ΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ διακηρύττει ότι την 01του μηνόσ Υεβρουαρίου του ϋτουσ 2022ημϋρα Σρίτη
και ώρα 15:00 π.μ. (λόξη υποβολόσ των προςφορών) θα διεξαχθεύ με Ανοικτό Διαγωνιςμό μϋςω
του Ε..Η.ΔΗ.. Δημοπραςύα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τουΝ.4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκαν και
ιςχύουν ςόμερα,για την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΜΑΓΟΤΛΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ» προώπολογιςμού 554.870,00 € (με Υ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 647333.012
Ο προώπολογιςμόσ των δημοπρατούμενων εργαςιών του ϋργου«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΓΟΤΛΑΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ-ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ», με βϊςη τη μελϋτη με αριθμό 2017/113 τησ Δ/νςησ Σεχνικών
Τπηρεςιών, Φωροταξύασ, Τπηρ. Δόμηςησ και Περιβϊλλοντοσ του ΔΗΜΟΤ ΠΑΡΣΗ, ανϋρχεται ςτο
ποςό των 447.475,81€ (χωρίσ Υ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 554.870,00€ (με Υ.Π.Α.).
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ςυμβατικϊ τεύχη του
διαγωνιςμού (Διακόρυξη, υγγραφό Τποχρεώςεων κ.λ.π.) ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο χώρο
«ηλεκτρονικού διαγωνιςμού» τησ πύλησ www.promitheus.gov.grκαθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του
Δόμου πϊρτησ http://www.sparti.gov.gr. Επύςησ ςτη Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών-ΦΩ-ΤΔ.&
ΠΕΡ. Δήμου πάρτησ, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίασ, 2οχλμ Ε.Ο πάρτησ-Γυθείου, πληροφορίεσ:
Βαρζακάκοσ Κ., τηλ.27313-63200και εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την26/01/2022 η
αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ
28/01/2022, καθώσ και ςε περύπτωςη οριςμού νϋασ ημερομηνύασ διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού.
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, αρ. ςυςτ. 185705.
Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορύζεται η
01/02/2022, ημέρα Σρίτηκαι ώρα 15:00 μμ.
Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ
η07/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

των προςφορών ορίζεται

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) με επιμϋρουσ ποςοςτϊ ϋκπτωςησ για κϊθε ομϊδα
τιμών ομοειδών εργαςιών του τιμολογύου και του προώπολογιςμού, εκφραζόμενα ςε ακϋραιεσ
μονϊδεσ επύ τοισ εκατό (%). (ϊρθρα 13 & 14 των όρων τησ Διακόρυξησ).
τη δημοπραςύα δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι κϊτωθι, αρκεύ να πληρούν τουσ όρουσ και να
προςκομύςουν τα δικαιολογητικϊ του κεφαλαύου Γ’ των όρων τησ διακόρυξησ:
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται
ςε ϋργα ΟΔΟΠΟΙΙΑκαι που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
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α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ
δημοςύων ςυμβϊςεων.
Όςον αφορά ςτην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικού φορεύσ για την
κατηγορύα των ϋργων ΟΔΟΠΟΙΪΑ, θα πρϋπει, κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ, να πληρούν τα κϊτωθι:
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διϊςτημα που
εξακολουθούν να ιςχύουν οι μεταβατικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρϋπει να
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων,
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει.
Μετϊ από τη λόξη των ωσ ϊνω μεταβατικών διατϊξεων και την πλόρη ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ 71/2019,
οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν
τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 64 αυτού.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςε 2% επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ
χωρύσ Υ.Π.Α. με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη δηλαδό 8.949,52€και βεβαιώνεται με την προςκόμιςη
εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ.1 α) του ϊρθρου 72 του Ν.4412/2016.
(ϊρθρο 15 των όρων τησ Διακόρυξησ). Η ςχετικό εγγυητικό επιςτολό θα απευθύνεται προσ το
ΔικαιούχοΔΗΜΟ ΠΑΡΣΗ. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30)
ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι
31/12/2022, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών δεςμεύει τον

ςυμμετϋχοντα για διϊςτημα 10 μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ
των προςφορών.
Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι υποχρεούνται να προςκομύςουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, που
προβλϋπονται από τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ καθώσ και όςα προβλϋπονται
από την Διακόρυξη.
Η προθεςμύα περϊτωςησ του ϋργου ορύζεται ςε εκατόν ογδόντα (180) ημϋρεσ από την ημϋρα
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 12 των όρων τησ Διακόρυξησ).
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμού,
ςυνδϋςμων Δόμων και Νομικών Προςώπων: ΟΣΑ Πρόγραμμα Ανϊπτυξησ και Αλληλεγγύησ για
την Σοπικό Αυτοδιούκηςη «Αντώνησ Σρίτςησ».
Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΣΡΟΠΗ του ΔΗΜΟΤ
ΠΑΡΣΗ.
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Περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορούν να πϊρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών-ΦΩ-ΤΔ.&
ΠΕΡ. Δόμου πϊρτησ, αρμόδιοσ υπϊλληλοσ Βαρζακάκοσ Κ., τηλ.27313-63200,27313 63364, τισ εργϊςιμεσ
ημϋρεσ και ώρεσ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΣΗ

ΠΕΣΡΟ ΔΟΤΚΑ
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