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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Δωδώνης, διακηρύσσει τη με συνοπτική δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την
ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς οικισμό Θαναίων Τ.Κ. Τερόβου», με
προϋπολογισμό 32.260,16 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
2. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση την
(επικαιροποιημένη) μελέτη με αριθμό θεώρησης 11/2016 από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης, ανέρχεται στο ποσό των
26.016,26 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από την
έδρα της υπηρεσίας: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Δήμου
Δωδώνης (Ταχ. Δ/νση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου τ.κ. 45500), αρμόδιοι υπάλληλοι
Λέφα Παρθενία στα τηλέφωνα 26543 60126 και Φαξ: 26543 60120. Τα υπόλοιπα
συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή διεύθυνση του Δήμου Δωδώνης
«www.dodoni.gr ».
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική Δημοπρασία, στις 01 / 08 / 2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας &
Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης, (Ταχ. Δ/νση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου τ.κ.
45500) σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». Το κριτήριο ανάθεσης
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σύμφωνα με τα άρθρου,95 παρ.2α. και 125 του Ν.4412/2016.
5.
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι
εγκατεστημένα σε:
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6.
7.

8.
9.
10.

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 Προσαρτήματος I 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.
ε) Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις της κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι
γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.
5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 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 μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Στο διαγωνισμό
γίνονται δεκτοί Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 520,32 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ (π.κ. 2013ΕΠ03000011) και
πόρους του Δήμου Δωδώνης 1 και υπόκειται στις κρατήσεις2 που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με
το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Δωδώνης.
Δωδώνη,

20 / 07 / 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

1

2

Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη και
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο του
οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηµατοδότησης από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους.
Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
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