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ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ
του ζργου:
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ Σ.Κ. ΙΣΑΙΝΩΝ»
1.

Ο Διμοσ Μετςόβου, διακθρφςςει τθ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ
επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ Σ.Κ. ΙΣΑΙΝΩΝ», με
προχπολογιςμό 20.000,00 ευρϊ (με Φ.Π.Α.). Σο ζργο ςτο ςφνολό του ανικει ςτθν Κατθγορία "
Οδοποιία " με Προχπολογιςμό 16.094,29€ (Δαπάνθ Εργαςιϊν, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα).
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου, με βάςθ τθν αρικ. 15/2018 Μελζτθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του
Διμου Μετςόβου, ανζρχεται ςτο ποςό των 16.129,03€ (Δαπάνθ Εργαςιϊν, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα,
Ανακεϊρθςθ).

2.

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ,
υγγραφι Τποχρεϊςεων κ.λ.π) ςτα γραφεία τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου Μετςόβου (Ν.Χ
ΑΒΕΡΩΦ 2) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, μζχρι και τθν Δευτζρα 30-07-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ από τα
γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ενϊ παράλλθλα τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι διακζςιμα και
ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου ΜΕΣΟΒΟΤ http://www.metsovo.gr/. Η
διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι
Δθμοςίων υμβάςεων υπόδειγμα τφπου Β.

3.

Πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Διμο Μετςόβου, αρμόδιοι
υπάλλθλοι κ. Απόςτολοσ Γκαλιμάνασ τθλζφωνα 2656360313, και Φαξ: 2656041373 Σεχνικι
Τπθρεςία του Διμου Μετςόβου , τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.

4.

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, τθν 31-07-2018,
ημζρα Σρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ςτθν Αίκουςα Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Μετςόβου Ν.Χ
ΑΒΕΡΩΦ 2 και το ςφςτθμα υποβολισ προςφορϊν είναι του ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ του
άρκρου 5 του ΚΔΕ, πάνω ςε ςυμπλθρωμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ υπθρεςίασ.

5.

τον διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν:
Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ:
α. Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τθρείται ςτθ Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόςον ανικουν ςτθν Α1 τάξη καθώσ και όλεσ οι ανώτερεσ τάξεισ των
καλοφμενων, ςτθν παροφςα διακιρυξθ, τάξεων Μ.Ε.ΕΠ. (άρκρο 59, Ν. 4278/2014) για ζργα
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κατθγορίασ "Οδοποιία", εφόςον νομιμοποιοφν τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό.
(Εγκφκλιοσ 13/2014)
β. Προερχόμενεσ από κράτη - μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ
(.Δ..) του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ι που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ
που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν
κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου , ςτα οποία τθροφνται επίςθμοι
κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον είναι εγγεγραμμζνεσ ςτουσ καταλόγουσ
αυτοφσ και ςε τάξθ και κατθγορία αντίςτοιχθ με τισ καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ Μθτρϊου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενεσ από ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα παρόμοια με
το δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ.
δ. Εγγεγραμμζνεσ ςτα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ
για ζργα κατθγορίασ " Οδοποιία ".
Κοινοπραξίεσ Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπωσ
τροποποιικθκε από το άρκρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία ςτθν
ίδια κατθγορία) και υπό τον όρο ότι κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτο
κοινοπρακτικό ςχιμα με ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% τθσ καλοφμενθσ κατθγορίασ.
Κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων για τθν κάλυψθ των διαφόρων κατθγοριϊν των
εργαςιϊν του ζργου υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ΚΔΕ. Σο ποςοςτό
ςυμμετοχισ τθσ κάκε επιχείρθςθσ ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα προκφπτει από τον
προχπολογιςμό τθσ κατθγορίασ για τθν οποία αυτι ςυμμετζχει και δεν είναι απαραίτθτο να
αναγράφεται, ςτθν περίπτωςθ δε που αναγραφεί λανκαςμζνα, δεν επθρεάηεται το κφροσ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ κοινοπραξίασ. Κατθγορία εργαςιϊν με ποςοςτό κάτω του
10% του προχπολογιςμοφ του ζργου (χωρίσ ανακεϊρθςθ και Φ.Π.Α.), εφόςον δεν καλείται
ςτθ δθμοπραςία, ακροίηεται ςτον προχπολογιςμό τθσ μεγαλφτερθσ κατθγορίασ.
6.

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 2% επί
του Προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ εκτόσ ΦΠΑ, ιτοι ςτο ποςό των 322 € ( τριακόςια είκοςι δφο
ευρώ) και ιςχφοσ τουλάχιςτον επτά (7) μθνϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο
χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ.

7.

Σο ζργο χρθματοδοτείται από τθν ΑΣΑ & ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ.

8.

Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από
τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

9.

Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Μετςόβου.

10. Σο κείμενο αυτό δθμοςιεφεται και ςτθν Ηλεκτρονικι Δ/νςθ του Διμου Μετςόβου:
http://www.metsovo.gr/
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