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Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ», με προϋπολογισμό 241.935,48 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α),
CPV: 45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 175.235,10€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 31.542,32€
Απρόβλεπτα: 31.016,61€
Απολογιστικά (Τέλος Ανακύκλωσης Αδρανών): 3.500,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 630,00€
Αναθεώρηση: 11,45€
Φ.Π.Α. (24%) 58.064,52€
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 241.924,03€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε., Απρόβλεπτα & Απολογιστικά).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Τιμολόγιο κ.λ.π.,) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και από την
ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα (www.evrotas.gov.gr), σε ηλεκτρονική μορφή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2735029215, Fax: 2735029216, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δερτιλής Παναγιώτης.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος Διακηρύξεων της ανοικτής
διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2017
(Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
3/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
07/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
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
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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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)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 (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την
υποβολή της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ,
όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 71/2019, στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, προϋπολογισμού 241.924,03€
και άνω.
Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά
αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.839,00€ και ισχύ
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της
διακήρυξης, ήτοι μέχρι 29/11/2020.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ENNEA (9) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το από το ΥΠΕΣ και από πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ05500005
Επιχορήγηση των ΟΤΑ για “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και
καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας” (55877/11-10-2018 (ΑΔΑ:
7847465ΧΘ7-X5K) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Ευρώτα Ν.
Λακωνίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες (ΣΑΕ 055)) Κ.Α. 64-7341.0010 Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 Δήμου Ευρώτα
Προκαταβολή ΔΕΝ θα χορηγηθεί.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα
ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016).
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα.
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