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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.)
Η Ευρώπθ επενδφει ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»

ΜΕΣΡΟ 04: «Επενδφςεισ ςε υλικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ
(άρκρο 17)», Τπομζτρο 4.3: «τιριξθ για επενδφςεισ ςε
υποδομζσ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ, τον
εκςυγχρονιςμό ι τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ και τθσ
δαςοπονίασ», Δράςθ 4.3.4: «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε
γεωργικι γθ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ»
Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
τθσ πράξθσ:
«ΒΕΛΣΙΩΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙ Σ.Κ. ΧΑΡΑΤΓΗ ΚΑΙ ΜΑΝΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ»

θ

Ο Διμοσ Μεςςινθσ διακθρφττει ότι τθν 09 του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Δευτζρα και ώρα
11:00 π.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν), ανοικτό διαγωνιςμό που κα διεξαχκεί με χριςθ τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα για το ζργο με τίτλο: «ΒΕΛΣΙΩΗ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙ Σ.Κ. ΧΑΡΑΤΓΗ ΚΑΙ ΜΑΝΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ».
Ο κωδικόσ Ο.Π..Α.Α. 2014-2020 του ζργου είναι: 0006164843 και πρόκειται για το υποζργο με τίτλο «ΒΕΛΣΙΩΗ
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙ Σ.Κ. ΧΑΡΑΤΓΗ ΚΑΙ ΜΑΝΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ».
Σο ζργο ςυντίκεται από τθν ακόλουκθ κατθγορία εργαςιϊν: κατθγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προχπολογιςμό
465.943,25 ΕΤΡΩ (δαπάνη εργαςιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιςτικά). Ο προχπολογιςμόσ των
δθμοπρατοφμενων εργαςιϊν του ζργου με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό κεϊρθςθσ 1175-75/2017 από τθν Σεχνικι
Τπθρεςία του Διμου Μεςςινθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 469.354,84 ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των
582.000 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
ΕΗΔΗ.
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Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο με το υπ’αρίκμ. 3290/14-06-2019 ζγγραφο από τθν
ΕΑΑΔΗΤ υπόδειγμα τφπου για ζργα κάτω των ορίων.
το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί οι κάτωκι ωσ εξισ:
1. Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να περιλαμβάνουν ςτθ βαςικι τουσ ςτελζχωςθ τουλάχιςτον δφο (2)
τεχνικοφσ που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. α) και ζναν (1) τεχνικό που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. β) ι δφο (2) τεχνικοφσ που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. β) ι ζναν (1)
τεχνικό που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. γ).
2. Για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω παραγράφου, οι τεχνικοί του ςυμμετζχοντοσ φορζα διακρίνονται ςτισ
ακόλουκεσ κατθγορίεσ βάςει των προςόντων τουσ:
α) τουσ τεχνικοφσ που διακζτουν κατ’ ελάχιςτον τα προςόντα που προβλζπονται ςτα άρκρα 107 παρ. 5 και
109 του ν. 3369/2008, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ ζργων οδοποιίασ.
β) τουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι πζραν τθσ ανωτζρω περ. α) διακζτουν τρία (3) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε καταςκευι ι
ζξι (6) ζτθ ςε επίβλεψθ ι εννιά (9) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε μελζτθ, εφόςον τυγχάνουν διπλωματοφχοι ι
πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 7 του ν.
3669/2008, και ςτουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι, πζραν τθσ ανωτζρω περ. α) διακζτουν τρία (3) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε
καταςκευι ι οκτϊ (8) ζτθ ςε επίβλεψθ, εφόςον τυγχάνουν πτυχιοφχοι ΣΕΙ, ΚΑΣΕΕ και υπομθχανικϊν ι
ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008.
γ) τουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι πζραν τθσ ανωτζρω περ. α) διακζτουν ζξι (6) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε καταςκευι ι
δϊδεκα (12) ζτθ ςε επίβλεψθ ι δεκαοκτϊ (18) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε μελζτθ, εφόςον τυγχάνουν διπλωματοφχοι ι πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 7
του ν. 3669/2008, και ςτουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι, πζραν τθσ ανωτζρω περ. α) διακζτουν ζξι (6) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε καταςκευι ι δεκαζξι (16) ζτθ ςε επίβλεψθ, εφόςον τυγχάνουν πτυχιοφχοι ΣΕΙ, ΚΑΣΕΕ και υπομθχανικϊν ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 8 του ν.
3669/2008.
3. Σονίηεται ότι οι επιχειριςεισ που εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλογισ του παρόντοσ δφνανται να ςυμμετάςχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ τυχόν εγγραφισ αυτϊν και των τεχνικϊν τουσ ςε
τάξεισ του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενϊ δε θ παραπομπι ςτα άρκρα 107 και 109 ςκοπεί απόκλειςτικά ςτθν περιγραφι των απαιτιςεων ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό ανεξαρτιτωσ τάξθσ και
βακμίδασ Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ..
το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγκατεςτθμζνεσ 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
I
τθσ
ωσ
άνω
υμφωνίασ,
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 ςυμβάςεων.
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α.
με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ δθλαδι 9.387,10 ΕΤΡΩ και θ ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ
το Δικαιοφχο Διμο Μεςςινθσ. Η ιςχφσ τθσ κα είναι τουλάχιςτον εννιά (9) μθνών και τριάντα (30) θμερών μετά
τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εννιά (9) μινεσ.
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι οκτώ (8) θμερολογιακοφσ μινεσ.
Το ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014-2020" με
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την ΣΑ 082/1. Κωδικόσ ενάρικμου ςτο ΠΔΕ: ΑΕ
2018Ε08210025.
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Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν οικονομικι επιτροπι του Διμου Μεςςινθσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο Διμο Μεςςινθσ και τθν
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Μεςςινθσ, αρμόδια υπάλλθλοσ Βαςιλικι Αγγελοποφλου (τθλ.: 27223.60181 Φαξ:
27220.24223) τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.

Μεςςινθ, 19/08/2019
Ο Διμαρχοσ Μεςςινθσ
Γεώργιοσ Σςώνθσ

Κοινοποίθςθ (Απαραίτθτεσ δθμοςιεφςεισ):
α. Σοπικι Εφθμερίδα ΘΑΡΡΟ
β. Σοπικι Εφθμερίδα ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
γ. Σοπικι Εφθμερίδα ΜΕΗΝΙΑΚΟ ΛΟΓΟ
Εςωτερικι διανομι
1. Πρόεδροσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
2. Πίνακασ Ανακοινϊςεων
3. Σμιμα Εςόδων
4. Φάκελοσ Ζργου/Αγγελοποφλου Βαςιλικι
5. Ιςτοςελίδα του Διμου Μεςςινθσ
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