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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΜΔΩ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Δ..Η.ΓΗ..)
ΚΑΣΩ i ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ
1. Ο Διμοσ Μεςςινθσ προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του ζργου:
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΗΘΜΙΩΝ ΣΙ ΟΔΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕ ΣΑ ΤΝΟΔΑ ΣΟΤ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ Δ.Ε. ΠΕΣΑΛΙΔΙΟΤ ΣΟΤ
ΔΘΜΟΤ ΜΕΘΝΘ» με προχπολογιςμό 403.225,81 € + ΦΠΑ24% = 500.000,00 ΕΤΡΩ.
Σο ζργο ανικει ςτθν κατθγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
2. Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟ ΜΕΘΝΘ
Οδόσ
: Δθμάρχου Π. Πτωχοφ Σ.Κ. 24200 Μεςςινθ
Σαχ. Κϊδ.
: 24200
Σθλ.
: 27223-60181
Fax
: 27220-24223
Ε-mail
: messini@otenet.gr, vaggelopoulou@messini.gr
Πλθροφορίεσ : Βαςιλικι Αγγελοποφλου
3. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρον ικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..). Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, με θμερομθνία λιξθσ υποβολισ
προςφορϊν τθν 02/07/2019, ημζρα Σριτη, και ώρα 11:00 π.μ.
Ωσ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται
θ 05/07/2019
ημζρα
.Παραςκευή και ώρα 11:00 π.μ.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ διακιρυξθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ ςτο ειδικό ,
δθμόςια προςβάςιμο χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Μεςςινθσ www.messini.gr. Θ διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. υπόδειγμα διακιρυξθσ ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων κάτω των κοινοτικϊν ορίων.
5. To ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι τα επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ επί του προχπολογιςμοφ, εκφραηόμενα ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό (%) ςφμφωνα με το άρκρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον
τομζα των δθμοςίων ζργων ςτθν Ελλάδα και είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανικουν ςτθν κατθγορία ζργων ΟΔΟΠΟΙΙΑ
και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
β) ςε κράτοσ –μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα παραρτιματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάς εων.
7. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλο σ ζνωςθσ.
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8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται
θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
9. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ τουλάχιςτον
8.064,52 ΕΤΡΩ (ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ χωρίσ Φ.Π.Α.) και ιςχφ τουλάχιςτον εννζα (9)
θμερολογιακϊν μθνϊν και τριάντα θμερϊν μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι
02/05/2020.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εννζα (9) μήνεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των προςφορϊν.
10. Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε τζςςερισ (4) ημερολογιακοφσ μήνεσ και αρχίηει
από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
11. Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΑΕ871 με 500.000€ για το ζτοσ 2019 και εμφανίηεται με Κ.Α.
64.7333.0004 ςτον προχπολογιςμό του Διμου για το Οικονομικό ζτοσ 2019.
12. Προκαταβολι δε κα χορθγθκεί.
13. Σα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ
ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό πλθρ ωμισ του ζργου. Σα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ του ίδιου
ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν ανακζτουςα α ρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.
14. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
του Διμου Μεςςινθσ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΝΗ
Κοινοποίηζη
Εφημερίδες

α. ΕΦΗΜΕΡΙ Ο ΛΟΓΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
β. ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΗΡΙΑΜΩΝ
γ. Σοπ.Εφημερίδα ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
δ. Σοπ.Εφημερίδα ΘΑΡΡΟ
ε. Εβδομ. Σοπ.Εφημερίδα ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΑ

Δζωηερική διανομή
1. Πρόεδροσ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ
2. Πίνακασ Ανακοινώςεων
3. Σμήμα Εςόδων

4. Φάκελοσ Ζργου/Αγγελοποφλου Βαςιλική
5. Ιςτοςελίδα του Δήμου Μεςςήνησ
i

Για ηην έννοια ηων “κάηω ηων ορίων” ηων δημοζίων ζυμβάζεων , ππβ. άπθπο 2 παπ. 1 πεπ. 29 ηος ν. 4412/2016.
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