Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή αγωγού όμβριων Τ.Κ. Μ

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
Αρ.Πρωτοκ.:8281
ΑΔΑ:ΩΤΥΓΩΛΣ-ΣΑΑ
ΑΔΑΜ:18PROC003178152
1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΜΟΝΗ
, με προϋπολογισμό
20.275,45 €
.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
με προϋπολογισμό 16.351,17.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 07-06-2018, το έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
Οδός
Πλ. Μ. Κατσαμάνη
, Πληροφορίες
Κ
Δασκαλάκη
τηλ.:
2813 400652
. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται
εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του έντυπου
προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των
0,00 €
. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα , σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
, με Διεύθυνση Πλ. Μιχ.
Κατσαμάνη
,
στις
12 Ιουνίου 2018
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα
10:00π.μ
. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις %
.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η
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οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα
του Δήμου
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 στην κατηγορία ΥΔ
ΡΑΥΛΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα
.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:
i) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) 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
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
7. 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
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
8. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α)
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
6 μήνες
από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).
10. Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε
και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.
11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 7 μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
13. Η παρούσα προκήρυξη σύμβασης (περίληψη Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ,
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσα Αρχής , σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας
και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο zip (881 KB)
Τεύχη Διακήρυξης
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