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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού, προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για
την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Πύδνας Κολινδρού» με συνολικό προϋπολογισμό 69.999,77€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
2.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό εργασιών 56.451,43€
(δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε. και 15% απρόβλεπτα χωρίς τον ΦΠΑ (αναθεώρηση δεν
προβλέπεται)) και έχει CPV: 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και
ασφαλτόστρωσης».

3. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 13/2020, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης
δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.
4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της
σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου
Πύδνας – Κολινδρού (www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις). Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι
ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα
γραφεία

της

αναθέτουσας

αρχής,

υπεύθυνος

κ.

Δούρος

Κωνσταντίνος/Πάτσιας

Δημήτριος,

τηλ.2353350123/133, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις,
& στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr. και η περίληψη της διακήρυξης στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://et.diavgeia.gov.gr.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό
Κατάστημα, οδός Κ. Καραμανλή 38, στο Αιγίνιο και το σύστημα υποβολής των προσφορών με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95
παρ.2 (α) του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να
προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής, υπεύθυνος κ. Δούρος Κωνσταντίνος, τηλ. 2353350123/133, φέροντας τη σφραγίδα και τα
επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.
6. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της διακήρυξης είτε
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική
διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38, Τ.Κ. 603 00 Αιγίνιο Ν. Πιερίας).
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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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
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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 την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή
στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στις κατηγορίες A1 και άνω ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
9. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. και έχει εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2020.
11. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΜΑΝΩΛΑΣ

